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RINGKASAN 
 

PROFIL PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID 
PADA KASUS SUDDEN HEARING LOSS 

(Studi di Poli Audiologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya) 
 
 

DHITA AMALINA RAMADHANI PUTRI 
 
 

 Sudden Hearing Loss (SHL) atau penurunan kemampuan 
pendengaran mendadak adalah penyakit telinga yang disebabkan oleh 
kerusakan koklea. Penyakit ini termasuk dalam kedaruratan otologik dan 
perlu penanganan yang tepat. Selama ini manajemen terapi pada kasus 
SHL belum memiliki panduan yang disepakati bersama. Oleh karena itu 
banyak variasi terkait dosis, rute, frekuensi, lama pemberian, serta pola 
tapering off (kortikosteroid) yang diresepkan pada pasien. Terapi utama 
pada kasus SHL yakni kortikosteroid yang berfungsi sebagai 
antiinflamasi, imunosupresan, dan menstabilkan membran. 
 Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji jenis, regimentasi 
dosis, lama pemberian, frekuensi pemberian dan pola tapering off 
kortikosteroid dengan data klinik pada pasien SHL serta mengidentifikasi 
problema terkait efek samping dan interaksi obat baik aktual maupun 
potensial. Penelitian terhadap pasien dengan diagnosis tuli mendadak di 
Instalasi Rawat Jalan di Poli Audiologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya ini 
telah melalui review dari Komite Etik Penelitian Kesehatan RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya. Jenis penelitian ini adalah studi observasional 
retrospektif dengan metode analisis deskriptif, periode data pada tanggal 1 
Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2015 (N=81). 

Terapi utama kortikosteroid yang banyak digunakan adalah 
prednison (PO) dan metilprednisolon (PO). Dosis metilprednisolon yang 
digunakan adalah 24-48 mg/hari selama 3-7 hari dengan dosis tapering 
off secara umum berupa pengurangan 8 mg/3-7 hari hingga dosis 
mencapai 8 mg/hari. Sedangkan dosis prednison yang digunakan sebesar 
15-108 mg/hari selama 7 hari dengan dosis tapering off secara umum 
berupa pengurangan 5 mg/7 hari hingga dosis mencapai 5 mg/hari. Rute 
kortikosteroid lain yang digunakan pada terapi SHL adalah intramembran 
timpanik (IMT). Penggunaan kortikosteroid memiliki potensi munculnya 
problema obat seperti efek samping dan interaksi obat. Efek samping 
potensial yang dapat muncul diantaranya tukak peptik dan hipertensi. 
Sedangkan interaksi potensial terbanyak pada kasus ini dapat terjadi 
antara kortikosteroid dengan NSAID atau obat antidiabetik oral. 
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ABSTRACT 
 

DRUG UTILIZATION STUDY IN SUDDEN HEARING LOSS 
(Study at Audiologic Ward of Dr. Soetomo Hospital Surabaya) 

 
DHITA AMALINA RAMADHANI PUTRI 

 
 Sudden deafness or sudden hearing loss (SHL) is an otologic  
emergency, because hearing function is needed within the communication 
proccess. This condition requires some proper handling, but the 
management therapy still varies.  
 Objective of this study was to analyze the type, dose, duration, 
route of administration, the tapering off dose pattern and the potential 
drug related problems (DRPs) of corticosteroid on cases of SHL therapy. 
This was an observasional retrospective study with drescriptive analysis 
method at the periode of January 1st 2012 until December 31st 2015 
(N=81). This research has been reviewed by Dr. Soetomo Surabaya’s 
Ethic Committee. 
 The main therapy in SHL is corticosteroid. Oral prednisone  and 
oral methylprednisolone were the common used corticosteroid. 
Methylprednisolone used at the dose of 24-48 mg/day for 3-7 days and 
the tapering off dosage every 3 days afterward with the reduction of 8 
mg/3 days until the dosage of 8 mg/day. Prednisone used at dose of 15-
108 mg/day for 7 days and the tappering off dosege every 7 days 
afterward with the reduction of 5 mg/week until the dose of 5 mg/day. 
Drug related problems (DRPs) were the potential side effects of 
corticosteroid and the potential interactions of corticosteroid with other 
medicine. 
  
Key word : Sudden Hearing Loss (SHL), Corticosteroid, Tapering Off 
Corticosteroid, Drug Related Problems (DRPs), Potential Side Effect, 
Pottential Drug Interaction 
 
 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROFIL PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID... DHITA AMALINA R.P.



xi 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL        .............................................................. ii 

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..... iii 

LEMBAR PERNYATAAN  ......................................................... iv 

LEMBAR PENGESAHAN  ......................................................... v 

KATA PENGANTAR   ................................................................ vi 

RINGKASAN ........................................................................ ix 

ABSTRACT    ................................................................................. x 

DAFTAR ISI   ...............................................................................  xi 

DAFTAR TABEL   .......................................................................  xvi   

DAFTAR GAMBAR ........................................................... xviii 

DAFTAR LAMPIRAN   ............................................................... xx 

DAFTAR SINGKATAN    ............................................................ xxi 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah    ................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah ................................................ 9 

1.3 Tujuan Penelitian    ............................................... 9 

1.4 Manfaat Penelitian    ............................................. 9 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 2.1 Fisiologi Pendengaran    ....................................... 10 

 2.2 Sudden Haring Loss    .......................................... 15 

 2.2.1 Klasifikasi SHL    ................................................. 16 

 2.2.1.1 SHL Konduktif    .................................................... 16 

 2.2.1.2 SHL Sensorineural    ............................................... 17 

 2.2.1.3 SHL Campuran   ................................................... 18 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROFIL PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID... DHITA AMALINA R.P.



xii 
 

 2.2.2 Batasan Klinik    ................................................... 18 

 2.2.3 Epidemiologi    ..................................................... 19 

 2.2.4 Manifestasi Klinis   .............................................. 19 

 2.2.5 Etiopatofisiologi ................................................ 20 

 2.2.5.1 Infeksi virus ........................................................ 21 

 2.2.5.2 Kelainan imunologi   .............................................. 23 

 2.2.5.3 Kerusakan Membran Intrakoklea  ........................ 24 

 2.2.5.4 Kelainan Vakular    ............................................... 24 

 2.2.6 Diagnosis dengan Tes Audio Nada Murni    ......... 26 

 2.2.7 Manajemen Terapi     ........................................... 27 

 2.2.8 Faktor Prognosis    ................................................ 27 

 2.3 Kortikosteroid    .................................................... 34 

 2.3.1 Glukokortikoid    .................................................. 37 

 2.3.1.1 Glukokortikoid Kerja Pendek   ............................. 39 

 2.3.1.1.1Karakteristik    ...................................................... 39 

  i. Kortison   ............................................................. 39 

   ii. Hidrokortison   ...................................................... 40 

 2.3.1.1.2Farmakodinamik   ................................................. 41 

 2.3.1.1.3Farmakokinetik   ................................................... 43 

 2.3.1.2 Glukokortikoid Kerja Sedang................................ 44 

 2.3.1.2.1Karakteristik   ....................................................... 44 

  i. Prednison   ............................................................ 44 

   ii. Prednisolon   ......................................................... 44 

  iii. Metil Prednisolon    ............................................... 46 

 2.3.1.2.2Farmakodinamik   ................................................. 47 

 2.3.1.2.3Farmakokinetik   ................................................... 52 

 2.3.1.3 Glukokortikoid Kerja Panjang  ............................. 54 

 2.3.1.3.1Karakteristik   ........................................................ 54 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROFIL PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID... DHITA AMALINA R.P.



xiii 
 

  i. Deksametason  ...................................................... 54 

   ii. Betametason  .......................................................... 55 

 2.3.1.3.2Farmakodinamik   .................................................. 56 

 2.3.1.3.3Farmakokinetik    ................................................... 56 

 2.3.2 Mineralokortikoid    ............................................... 57 

 2.3.3 Efek Samping Kortikosteroid    ............................. 57 

 2.4 Kortikosteroid Pada SHL   .................................... 60 

 2.4.1 Kortikosteroid Sintetik Pada Terapi SHL  ............ 60 

 2.4.2 Farmakodinamik Kortikosteroid Pada SHL   .......  61 

 2.4.3 Farmakokinetik Kortikosteroid Pada Telinga 

  Bagian Dalam    ....................................................  64 

 2.5 Drug Utilization Study   ........................................ 65 

 

BAB III. KERANGKA KONSEPTUAL 

 3.1 Kerangka Konseptual    ........................................  66 

 3.2 Penjelasan kerangka Konseptual   ......................... 67 

 3.2 Kerangka Operasional    ........................................ 69 

 

BAB IV. METODE PENELITIAN 

 4.1 Jenis Penelitian    ..................................................  70 

 4.2 Tempat dan Waktu Penelitian    ...........................  70 

 4.3 Instrumen Penelitian    ..........................................  70 

 4.4 Populasi dan Sampel    .........................................  70 

 4.4.1 Populasi   ..............................................................  70 

 4.4.2 Sampel   ................................................................  70 

 4.5 Kriteria Sampel    .................................................  71 

 4.5.1 Kriteria Inklusi   ...................................................  71 

 4.5.2 Kriteria Eksklusi    ................................................  71 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROFIL PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID... DHITA AMALINA R.P.



xiv 
 

 4.6 Definisi Operasional    ..........................................  71 

 4.7 Ethical Clearance    ..............................................  73 

 4.8 Metode Pengumpulan Data    ................................ 73 

 4.9 Analisis Data    .....................................................  73 

  

BAB V. HASIL PENELITIAN 

 5.1 Data Semografi Pasien    ......................................  74 

 5.1.1 Profil Jenis Kelamin Pasien   ................................ 74 

 5.1.2 Profil Usia Pasien   ...............................................  74 

 5.1.3 Pekerjaan dan Tempat Tinggal Pasien  ................  75 

 5.2 Jenis Kasus SHL    ...............................................  76  

 5.3 Faktor Prognosis SHL   ........................................  77 

 5.3.1 Kepatuhan Pasien Untuk Kontrol ........................  77 

 5.3.2 Manifestasi Klinis  Pasien SHL   .........................  77 

 5.3.3 Etiologi Pasien SHL   ...........................................  77 

 5.3.4 Lama Penundaan Terapi Oleh Pasien SHL   ........  77 

 5.4 Pola Penggunaan Kortikosteroid Pada Pasien SHL   80 

 5.5 Switching  Terapi Kortikosteroid Pada Pasien SHL   82 

 5.6 Kombinasi Kortikosteroid dengan Obat Lain 

Pada Terapi SHL    ...............................................  82 

 5.7 Drug Related Problem Potensial  ........................  85 

 5.7.1 Efek Samping Potensial Penggunaan Kortikosteroid 

  Pada Terapi SHL   ................................................  85 

 5.7.2 Interaksi Potensial Antara Kortikosteroid dengan 

  Obat Lain Pada Terapi SHL    ..............................  86 

 5.8 Perbaikan Kondisi Pendengaran Pasien SHL  ......  87   

 

BAB VI. PEMBAHASAN    ........................................................  94 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROFIL PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID... DHITA AMALINA R.P.



xv 
 

BAB VII.KESIMPULAN DAN SARAN    ................................  110 

DAFTAR PUSTAKA    ...............................................................  112 

LAMPIRAN I ......................................................................  120 

LAMPIRAN II ......................................................................  121 

LAMPIRAN III ......................................................................  126 

LAMPIRAN IV ......................................................................  129 

LAMPIRAN V ......................................................................  132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROFIL PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID... DHITA AMALINA R.P.



xvi 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel II.1 Derajat Penurunan Pendengaran ................... 27 

Tabel II.2 Derajat Perbaikan Pendengaran Kriteria Siegel 29 

Tabel II.3 Garis Besar Pedoman Penggunaan Terapi 

Kortikosteroid Pada Kasus SHL ................... 33 

Tabel II.4 Beberapa Sediaan Korikosteroid dan Analog 

Sintetiknya ................................................ 35 

Tabel II.5 Tabel perbandingan Kortikosteoroid Oral ...... 36 

Tabel II.6 Interaksi Prednison, Prednisolon, dan 

Metilprednisolon dengan Obat lain ............... 50   

Tabel IV.1 Derajat Perbaikan Pendengaran Kriteria Siegel 72 

Tabel V.1 Distribusi Jenis Kelamin Pasien SHL ............... 75 

Tabel V.2 Sebaran Usia Pasien SHL ................................. 75 

Tabel V.3 Jenis Kasus SHL .............................................. 76 

Tabel V.4 Kepatuhan Pasien SHL Untuk Kontrol ............ 78 

Tabel V.5 Manifestasi Klinik Pasien SHL ........................ 78 

Tabel V.6 Etiologi SHL Pada Pasien ................................ 79 

Tabel V.7 Lama Penundaan Terapi Pasien SHL ............... 79 

Tabel V.8 Tren Penggunaan Kortikosteroid Pada Pasien 

 SHL .................................................................. 80 

Tabel V.9 Profil Penggunaan Kortikosteroid Pada Terapi 

 SHL .................................................................. 81 

Tabel V.10 Pola Tappering Off Kortikosteroid Pada Terapi 

 SHL .................................................................. 83 

Tabel V.11 Switching Kortikosteroid Pada Terapi SHL ..... 84  71 

Tabel V.12 Daftar Obat Kombinasi Kortikosteroid Pada 

Terapi SHL ....................................................... 85 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROFIL PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID... DHITA AMALINA R.P.



xvii 
 

Tabel V.13 Efek Samping Potensial Penggunaan Pada 

 Pasien SHL ....................................................... 86  73 

Tabel V.14 Interaksi Potensial Signifikan Kortikosteroid 

dengan Obat Lain Pada Terapi SHL ................ 87 

Tabel V.15 Perkembangan Perbaikan Pendengaran Pasien 

Kontrol Pada Kedua Sisi Telinga ..................... 88 

Tabel V.16 Perkembangan Perbaikan Pendengaran Pasien 

Kontrol Pada Tiap Jenis Kasus SHL ................ 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROFIL PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID... DHITA AMALINA R.P.



xviii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Anatomi telinga manusia .............................  10  

Gambar 2.2 Bagian-bagian koklea ................................. 14 

Gambar 2.3 Alur getaran fisiologi pendengaran .............. 14 

Gambar 2.4 Dasar molekular transduksi sensoris ............. 15 

Gambar 2.5 Histopatofisiologi temporal pasien SSNHL 26 

Gambar 2.6 Interpretasi audiogram nada murni ............... 28 

Gambar 2.7 Penanganan pasien SHL (Algoritma 1) ......... 30 

Gambar 2.8 Penanganan pasien SHL (Algoritma 2) ......... 31 

Gambar 2.9 Efek penghambatan glukokortikoid dan 

NSAID pada metabolisme asam arakhidonat 37 

Gambar 2.10 Struktur kortison ....................................... 39 

Gambar 2.11 Struktur hidrokortison ................................ 40 

Gambar 2.12 Model reaksi korikosteroid kortisol (S) dan 

reseptor (R)  pada suatu sel target ................ 41 

Gambar 2.13 Struktur prednison ..................................... 44 

Gambar 2.14 Struktur prednisolon ...................................  44 

Gambar 2.15 Struktur metilprednisolon ........................... 46 

Gambar 2.16 Struktur deksametason ................................ 54 

Gambar 2.17 Struktur betametason................................... 55 44 

Gambar 2.18 Produksi glukokortikoid kortisol oleh korteks 

 adrenal ...................................................... 59 

Gambar 2.19 Kadar endogen kortisol dalam tubuh pada 

periode konsumsi glukokortikoid dari luar 

(eksogen) .................................................. 60 

Gambar 2.20 Profil kadar hidrokortison, metilprednisolon, 

dan deksametason di telinga bagian dalam .... 65 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROFIL PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID... DHITA AMALINA R.P.



xix 
 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual .................................. 66 

Gambar 3.2 Kerangka operasional ................................. 69 

Gambar 5.1 Perkembangan penyakit SHL  pada jenis 

SNHL bilateral kanan, kiri, dan SNHL 

unilateral kanan ......................................... 89 

Gambar 5.2 Perkembangan penyakit SHL pada jenis SNHL 

unilateral kiri serta MHL kanan, SNHL 

unilateral kiri ............................................ 90 

Gambar 5.3 Perkembangan penyakit SHL pada jenis MHL 

unilateral kanan, kiri dan MHL bilateral kanan 91 

Gambar 5.4 Perkembangan penyakit tuli mendadak  pada 

jenis MHL bilateral kiri .............................. 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROFIL PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID... DHITA AMALINA R.P.



xx 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran I Sertifikat Laik Etik ............................... 120  

Lampiran II Tabel Induk Pasien SHL ........................ 121 

Lampiran III Data Perbaikan Pendengaran Pasien SHL 126 

Lampiran IV Data Perkembangan Kondisi Pendengaran 

 dan Terapi Pasien Kontrol ..................... 129 

Lampiran V Formulir Monitoring Efek Samping 

 Kortikosteroid ...................................... 132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROFIL PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID... DHITA AMALINA R.P.



xxi 
 

DAFTAR SINGKATAN 
 

A2 =  Angiotensin 
AAO-HNS  =  American Academy of Otolaryngology 

and Neck Surgery 
AC = Air Conduction 
ACTH = Adreno Cortico Tropine Hormone 
BC = Bone Conduction 
ºC  = Celcius 
C  = Karbon 
CBG  =  Corticosteroid Binding Globulin 
cc = Centimeter Cubic 
CHL = Conductive Hearing Loss 
Cl  = Klorida 
CTL2 =  Cholin Transporter-Like Protein 2 
dB =  Desibel 
DBN = Dalam Batas Normal 
ESO = Efek Samping Obat 
F  = Fluor 
GRE  = Glucocorticoid Response Element 
H  = Hidrogen 
hsp90  = heat shock protein 90 
HSV = Herpes Simplex Virus 
Hz = Hertz 
IgM = Imnuboglobulin M 
IM  = Intra Muskular 
IMT  = Intramembran Timpanik 
ISPA = Infeksi Saluran Pernafasan Atas 
ISSNHL = Idiopathic Sudden Sensory Neural 
Hearing Loss 
IV  = Intra Vena 
K+ = Kalium 
Log P  = Logaritma P 
LT  =  Leukotrien 
LTB4 = Leukotrien B4 
mg = Miligram 
MHL = Mixed Hearing Loss 
mL = Mililiter 
Na+ = Natrium 
NaCl  = Natrium Klorida 
NAT = Nilai Ambang Tutur 
O  = Oksigen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG 

Tuli (penurunan kemampuan pendengaran) mendadak atau 

sudden sensorineural hearing loss (SSNHL) didefinisikan sebagai 

hilangnya sensitivitas pendengaran ≥30 dB pada pengukuran lebih dari 

tiga frekuensi berturut-turut dalam periode 3 hari (72 jam) (Gallo et al., 

2013). Keadaaan ini termasuk dalam kedaruratan medis, sebab 

pendengaran sangat dibutuhkan pada proses komunikasi (Berrocal and 

Camacho, 2002). Tuli mendadak umumnya dapat atau tanpa disertai 

dengan sensasi penuh pada telinga, tinitus, vertigo, dequilibrium, otalgia, 

otorea, nyeri kepala, ganguan neurologis, dan keluhan sistemik lainnya. 

American Academy of Otolaryngology and Neck Surgery (AA0-HNS) 

membedakan tuli menjadi tiga yakni tuli sensorineural, konduktif atau 

campuran keduanya. Tuli konduktif disebabkan oleh abnormalitas telinga 

luar, membran timpani, rongga udara telinga bagian tengah, atau tulang 

pendengaran, atau keseluruhan struktur yang berpengaruh pada 

penghantaran gelombang suara pada koklea. Sedang tuli sensorineural 

disebabkan abnormalitas koklea, membran timpani, dan struktur lain yang 

berperan dalam pengolahan impuls neural ke korteks auditorik otak 

(Novita dan Yuwono, 2013). 

Prevalensi SSNHL terjadi pada 5-20 orang per 100.000 orang 

pertahun dengan 4000 kasus baru tiap tahunnya, distribusi laki-laki dan 

perempuan sama banyak dengan puncak usia 50-60 tahun. Sedangkan dari 

seluruh kasus ketulian, SSNHL mencapai 1% dengan 15.000 kasus baru 

setiap tahunnya (Raymundo et al., 2010; Novita dan Yuwono, 2013). Di 

Jerman, angka kejadian tuli mendadak ditemukan pada 160-400 orang 
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dari 100.000 orang per tahun di dunia (Gallo et al., 2013). Sedangkan di 

Indonesia, hasil survei oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 

pada 7 propinsi tahun 1994-1996 menunjukkan prevalensi tuli mendadak 

sebesar 0,2% baik jenis idiopatik maupun yang tidak (Fedriani, 2015). 

Prevalensi tersebut berlaku untuk kedua jenis tuli mendadak yakni 

diketahui penyebabnya dan tidak diketahui penyebabnya. Hingga tahun-

tahun terakhir ini, hanya ditemukan 10-15% kasus tuli mendadak yang 

diketahui pasti penyebabnya (Slattery et al., 2005). Jenis idiopatik (tanpa 

penyebab yang jelas) adalah gangguan telinga yang paling banyak terjadi 

pada kasus tuli mendadak dan merupakan salah satu dari beberapa jenis 

tuli neurosensorik yang umumnya dapat disembuhkan (Kakehata et al., 

2010). Oleh karena itu perlu perhatian khusus dalam hal manajemen 

terapi agar tidak berdampak pada insiden tuli permanen. 

Manajemen tuli mendadak meliputi terapi obat dan non obat 

dengan tujuan: memperbaiki kondisi pendengaran, mengurangi inflamasi, 

menekan respon imun tubuh dan melancarkan peredaran darah pada 

telinga bagian dalam. Pada umumnya terapi awal yang diberikan berupa 

kortikosteroid sistemik dosis tunggal, namun dapat pula dikombinasi 

dengan antivirus, vasodilator, oksigen hiperbarik, trombolitik, dan 

antioksidan yang disesuaikan dengan masing-masing etiologi pasien, 

walaupun sebenarnya etiologi dan terapi pada kasus tuli mendadak masih 

belum diketahui dengan pasti. Namun diantara berbagai teori yang telah 

diteliti, terdapat empat teori etiologi utama pada kasus tuli mendadak, 

yakni, infeksi virus, kelainan imunologi, kelainan vaskular, dan kerusakan 

membran koklea (Michael et al,1991; Lazarini et al., 2006; Nosrati., 

2009; Novita dan Yuwono, 2013). 

Pada kasus infeksi virus seringkali ditemukan virus Mumps, 

Measles, Rubella, Influenza dan Herpes. Virus tersebut mampu 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROFIL PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID... DHITA AMALINA R.P.



3 
 

 
 

menginfeksi telinga bagian dalam sehingga menyebabkan lesi yang 

memicu hiperemia serta infiltrasi dan migrasi limfosit, makrofag, 

polimorf nuklear leukosit ke tempat luka. Kondisi tersebut memicu 

sekresi sitokin proinflamasi IL-1, IL-6, dan TNF-α yang menyebabkan 

terjadinya inflamasi pada endotel. Inflamasi tersebut selanjutnya 

mengakibatkan nekrosis sel (destruksi struktural telinga dan invasi 

fibrous) (Michael et al,1991; Lazarini et al., 2006; Merchant, 2008; 

Nosrati., 2009; Dallan et al., 2011). Dalam kondisi ini, terapi untuk 

mengatasi inflamasi dapat digunakan kortikosteroid yang dikombinasi 

dengan antivirus (asiklovir atau valasiklovir) untuk menghentikan 

perkembangbiakan virusnya (Lazarini et al., 2006). Disamping penyebab 

virus, kelainan imunologi juga dapat menginduksi terjadinya tuli 

mendadak dengan mekanisme inflamasi yang sama dengan virus. 

Kelainan imunologi terjadi akibat respon imun (fagositosis) yang 

berlebihan terhadap protein tubuh yang dianggap sebagai antigen, maka 

kortikosteroid juga dapat digunakan sebagai imunosupresan sehingga 

adanya disregulasi sistem imun dapat ditekan dengan obat tersebut 

(Michael et al,1991; Lazarini et al., 2006; Merchant, 2008). 

Mekanisme lain yang mendasari terjadinya tuli mendadak akibat 

kelainan vaskular berupa adanya emboli pada vaskular telinga (trombus 

dan hiperkoagulasi yang berhubungan dengan arteriosklerosis), perfusi 

yang inadekuat, vasospasme arteri, dan perubahan struktur tulang 

temporal dapat menyebabkan tuli mendadak karena berkurangnya 

pasokan oksigen dalam kapiler telinga. Hipoksia menyebabkan destruksi 

struktural telinga bagian dalam dan invasi jaringan ikat, sehingga untuk 

mencegah terjadinya hipoksia dapat diberikan vasodilator seperti preparat 

nitrat atau oksigen hiperbarik sebagai kombinasi dari kortikosteroid 

(Michael et al.,1991; Lazarini et al., 2006). 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROFIL PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID... DHITA AMALINA R.P.



4 
 

 
 

Penyebab lain tuli mendadak adalah rusaknya membran koklea. 

Kerusakan terjadi karena intervensi fisik pada telinga yang selanjutnya 

menyebabkan percampuran cairan endolimfa dan perilimfa sekaligus 

terjadinya inflamasi. Percampuran kedua cairan tersebut akan mengubah 

potensial endokoklea sehingga mengganggu pendengaran pasien. Maka 

banyak peneliti menyarankan penggunaan kortikosteroid sebagai 

antiinflamasi mineralokortikoid. Mekanisme kortikosteroid diketahui 

dapat menstabilkan membran yang terganggu melalui penyeimbangan 

kadar ion dan air. Semua etiologi yang telah disebutkan di atas merusak 

koklea dan dapat bersifat permanen, sehingga keadaan tuli mendadak 

termasuk dalam kedaruratan otologi (Michael et al,1991; Lazarini et al., 

2006; Nosrati., 2009; Dallan et al., 2011).  

Berbagai teori etiopatofisiologis yang telah dipaparkan 

merekomendasikan terapi utama pada kasus tuli mendadak yakni 

kortikosteroid, dibuktikan oleh penelitian bahwa 98% dokter meresepkan 

kortikosteroid (Penido et al., 2005). Sebab kortikosteroid dapat digunakan 

secara universal (dapat digunakan oleh pasien dengan latar belakang tuli 

mendadak yang berbeda) dan terbukti bernilai efikasi tinggi sehingga 

perbaikan pendengaran pasien terjadi dengan cepat dan signifikan (Gallo 

et al., 2013; Novita dan Yuwono, 2013). Gallo et al. (2013) 

membuktikan, pemberian deksametason dapat mempercepat pemulihan 

pendengaran pasien sebesar 87% dalam 7 hari dengan dosis terapi oral 

pada hari pertama sampai ketiga sebesar 40 mg/hari dan hari keempat 

sampai keenam sebesar 10 mg/hari (atau setara dengan prednison oral 100 

mg/hari berdasarkan harga ekuivalensi). Hal ini berbeda dengan 

kelompok kontrol yang tidak mendapat terapi kortikosteroid, yakni, 

pemulihan pendengaran hanya dialami 30-68% pasien setelah 2 minggu 

dari awal kejadian. 
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Mekanisme spesifik kortikosteroid pada telinga bagian dalam 

belum dapat dipastikan dan dosis optimal belum ditentukan. Namun 

beberapa penelitian merekomendasikan bahwa semakin besar konsentrasi 

kortikosteroid dalam koklea memiliki asosiasi dengan besarnya perbaikan 

pendengaran pasien (Gallo et al., 2013). Penggunaan kortikosteroid 

diyakini oleh para peneliti dapat memperbaiki pendengaran pasien tuli 

mendadak terutama bila diberikan dengan konsentrasi tinggi. Hal tersebut 

dilakukan demi mencapai kadar kortikosteroid pada tempat target yang 

adekuat sehingga lebih efektif dan penyembuhan semakin cepat (Dallan et 

al., 2011). Para peneliti menduga mekanisme kerja kortikosteroid pada 

telinga bagian dalam secara spesifik ada kaitannya dengan efek 

antiinflamasi, diantaranya dapat meningkatkan mikrovaskularisasi koklea, 

menekan peningkatan permeabilitas sepanjang kapiler stria vaskular 

(Hashimoto et al., 2006; Zernotti et al., 2008). Selain itu, diduga 

kortikosteroid memiliki efek imunosupresan dengan menekan respon 

imun dan produksi sitokin preoinflamasi. Mekanisme lain dari 

kortikosteroid yakni kemampuannya dalam menjaga keseimbangan ion 

dan air sehingga kestabilan membran terjaga (Dallan et al., 2011). 

Kortikosteroid yang sering digunakan pada terapi tuli mendadak 

adalah prednison, metil prednisolon, dan deksametason. Penelitian 

beberapa negara seperti pada pedoman di Jerman, merekomendasikan 

dosis 250 mg prednison oral per hari untuk 3 hari pemakaian atau setara 

dengan 40 mg deksametason per hari untuk 3 hari pertama dan 

selanjutnya dilakukan penurunan dosis 10 mg per hari tiga hari 

selanjutnya (Gallo et al., 2013). Peneliti lain melaporkan bahwa 

prednison juga digunakan dalam dosis 10 mg empat kali atau setara 

dengan 40 mg sehari dengan tapering off tiap tiga harinya (Fedriani, 

2015). Sedangkan pedoman terapi pada salah satu rumah sakit di 
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Surabaya tahun 2015 menyebutkan hal yang hampir serupa yakni pada 

tuli mendadak digunakan prednison per oral sebesar 40-60 mg/hari pada 

pagi hari selama seminggu. Selanjutnya dosis diturunkan secara bertahap 

atau tapering off. Namun pada penelitian lain menggunakan dosis 

prednison peroral sebesar 1 mg/kg BB per hari selama 10 hari pertama 

dengan dosis maksimal 60 mg/hari, kemudian dilakukan tapering off 

secara perlahan menunjukkan penggunaan dosis maksimum selama 4 hari 

lalu dilakukan tapering off 10 mg tiap dua harinya) (Stachler et al., 2012; 

Novita dan Yuwono, 2013; Fedriani, 2015). Apabila terjadi perbaikan 

pada 10 hari setelah penggunaan maka terapi dilanjutkan dengan 

penggunaan dosis penuh selama 10 hari berikutnya, dan siklus tersebut 

dapat diulang hingga tidak ditemukan lagi adanya perbaikan, biasanya 

digunakan selama 10-14 hari. Prednison pada dosis ini ekuivalen dengan 

48 mg metilprednisolon dan deksametason 10 mg (Parnes et al., 1999; 

Novita dan Yuwono, 2013; Fedriani, 2015). Dari berbagai penelitian yang 

telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa prednison oral seringkali 

dipilih sebagai terapi kortikosteroid lini pertama dalam kasus tuli 

mendadak (Novita dan Yuwono, 2013). Meskipun demikian, perbaikan 

pendengaran pada 57% pasien yang menggunakan prednison oral hanya 

sebesar 15,1 dB. Hasil tersebut masih jauh di bawah perbaikan 

pendengaran yang dihasilkan oleh terapi metilprednisolon oral pada 87% 

pasien yakni sebesar 44,4 dB (Gallo et al., 2013).  

Pemberian kortikosteroid pada kasus tuli mendadak biasanya 

melalui rute peroral. Namun pada kondisi tertentu seperti pasien yang 

tidak kunjung sembuh, atau kontraindikasi pemberian kortikosteroid 

sistemik (contohnya pasien diabetes melitus), rute intratimpanik dapat 

menjadi pilihan dalam terapi penyelamatan. Rute intratimpanik digunakan 

untuk mendapatkan kadar yang tinggi pada telinga bagian dalam dengan 
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mengurangi kemungkinan efek samping sistemik yang dihasilkan 

(Slattery et al., 2005; Gallo et al., 2013). Larutan deksametason 2-4 

mg/mL sampai 25 mg/ml atau larutan metilprednisolon 32-62,5 mg/mL 

sebanyak 0,3-0,5 mL merupakan kortikosteroid intratimpanik yang 

banyak digunakan oleh peneliti (Fedriani, 2015; Novita dan Yuwono, 

2013). Gianoli and Li (2001) menyatakan bahwa 44% pasien yang belum 

mengalami pemulihan pada terapi kortikosteroid sistemik dosis tinggi (1 

mg/kg prednison per hari selama minimal 1 minggu atau kortikosteroid 

lain dengan dosis ekuivalen) dapat menunjukkan perbaikan pendengaran 

sebesar 15,2 dB dengan terapi kortikosteroid intratimpanik (30 menit 

injeksi pada fenestra rotunda dengan 25 mg/mL deksametason atau 

metilprednisolon 125 mg/2 mL tiap 4 kali sehari selama 10-14 hari). 

Penelitian tersebut kemudian menghasilkan perbaikan pendengaran pada 

pasien dengan terapi metilprednisolon yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan pasien dalam kelompok terapi deksametason (58% versus 27%). 

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian Parnes et al. (1999) 

yang menampilkan profil absorbsi metilprednisolon lebih baik daripada 

deksametason di telinga bagian dalam. Penelitian lain oleh Hamid et al. 

(2008) merekomendasikan alasan lain dari keadaan tersebut, yakni 

metilprednisolon dan glukokortikoid kerja sedang lain memiliki afinitas 

ikatan yang tinggi terhadap reseptor mineralokortikoid yang mana banyak 

terdapat di telinga bagian dalam.  

Namun selanjutnya peneliti dihadapkan pada resiko munculnya 

efek samping yang tidak diinginkan pada pasien dengan semakin 

tingginya kadar kortikosteroid yang digunakan (Dallan et al., 2011). Pada 

umumnya efek samping penggunaan periode pendek kortikosteroid 

(prednison oral) tidak berbahaya (Richards, 2008). Efek samping yang 

terjadi setelah 2-3 minggu hari penggunaan kortikosteroid dengan dosis di 
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atas 40 mg biasanya dapat diterima dan dikelola dengan baik seperti 

penambahan berat badan, moonface, gastritis, hiperglikemi, perubahan 

nafsu makan, mood dan pola tidur, hingga sedikit kasus nekrosis 

avaskular dari pinggul. Sedang penggunaan jangka panjang (lebih dari 

sebulan) dengan dosis kumulatif kortikosteroid minimal 290-700 mg, 

dapat memunculkan efek samping berupa glaukoma, nekrosis avaskular, 

osteoporosis, kerentanan terhadap infeksi kuman, hingga supresi adrenal 

(Richards, 2008; Choi et al., 2014). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat terlihat bermacam-macam pola 

terapi kortikosteroid pada kasus SSNHL menyesuaikan kondisi pasien dan 

etiologi patofisiologi pasien, sehingga dapat disimpulkan bahwa belum 

ada standar terapi yang dapat digunakan sebagai acuan penggunan 

kortikosteroid untuk SSNHL ditinjau baik dari jenis, regimentasi dosis, 

lama terapi, dan frekuensi pemberian. Sedangkan kadar kortikosteroid 

yang tinggi memiliki hubungan dengan kesembuhan pasien namun juga 

memiliki potensi efek samping atau interaksi yang besar selama proses 

terapi atau setelah terapi berakhir. Maka dari itu perlu dilakukannya studi 

mengenai pola penggunan kortikosteroid pada kasus tuli mendadak. 

Penelitian ini selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi 

penggunaan kortikosteroid yang nantinya dapat digunakan oleh praktisi 

kesehatan sebagai sarana evaluasi dan pengawasan penggunaan 

kortikosteroid khususnya pada kasus tuli mendadak. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimanakah profil penggunaan kortikosteroid pada pasien 

dengan kasus sudden hearing loss (SHL) di RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Mengkaji profil penggunaan kortikosteroid pada pasien SHL di 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengkaji jenis, regimentasi dosis, lama pemberian, frekuesi 

pemberian, dan pola tapering off kortikosteroid yang 

dikaitkan dengan data klinik pasien sudden hearing loss 

(SHL). 

2. Mengidentifikasi problema obat terkait efek samping serta 

interaksi obat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberi 

gambaran dan informasi mengenai pola pemilihan dan penggunaan 

kortikosteroid pada pasien SHL di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, 

sehingga dapat dimanfaatkan oleh praktisi kesehatan sebagai sarana 

evaluasi dan pengawasan penggunaan kortikosteroid serta sebagai upaya 

perbaikan mutu pelayanan kefarmasian pada pasien dengan kasus sudden 

hearing loss (SHL). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Fisiologi Pendengaran 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 A. Anatomi telinga bagian dalam (Dallos, 1992); B. Anatomi 

keseluruhan telinga (Sherwood, 2016) 

 

A 

B 

Prostaglandin 
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Tulang labirin terbagi atas vestibula, koklea, dan kanal 

semisirkular yang ketiganya tersusun dari tulang kompak. Sedangkan 

membran labirin terdiri dari utricle dan saccule, duktus koklea, duktus 

semisirkular, duktus endolimfa, serta kantung endolimfa (Nosrati and 

Zarenoe, 2009) seperti Gambar 2.1B. 

Koklea (Gambar 2.1A) merupakan bagian terpenting dari 

telinga bagian dalam dan terdiri dari tiga kompartemen, yakni skala 

vestibuli, skala media, dan skala timpani. Skala vestibuli dan skala 

timpani adalah kompartemen koklea yang berisi cairan perilimfa. 

Keduanya dihubungkan oleh helikotrema pada ujung tabung dan 

dipartisi oleh skala media yang berisi cairan endolimfa. Cairan 

endolimfa dan perilimfa yang tidak mengalir tersebut, tidak akan 

saling bertemu kecuali dalam keadaaan patologis. Endolimfa, sama 

seperti cairan intravaskuler yang kaya akan K+ daripada Na+. 

Sebaliknya, cairan perilimfa memiliki kandungan Na+ lebih banyak 

daripada K+ yang sama dengan cairan plasma dan sinovial otak. Tiap 

bagian koklea dipartisi pada bagian luarnya oleh stria vaskularis yang 

mana banyak mengadung kapiler dan sel pengsekresi cairan 

endolimfa. Pada skala media terdapat membran basilar, yang di 

atasnya melekat organ pendengaran (organ Corti), membran ini 

membatasi skala media dengan skala timpani. Selain membran basalis, 

pada skala media terdapat membran Reissner yang membatasi skala 

media dengan skala vestibuli. Organ Corti mengandung sel rambut 

dari neuroepitelium. Sel rambut bertanggung jawab untuk, 

memperkuat suara rendah, meningkatkan resolusi frekuensi dan yang 

terpenting mengubah energi mekanis (fibrasi/getaran) yang diteruskan 

oleh cairan perilimfa menjadi impuls elektrokimia yang 

diinterpretasikan sebagai suara agar informasi dapat dihantarkan oleh 
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neuron ke otak. Sedangkan membran basalis bertugas mendeteksi 

frekuensi tertinggi yang dapat diterima sehingga dapat diturunkan 

secara bertahap seiring dengan pergerakan getaran. Penyedia pasokan 

darah pada koklea adalah arteri labirin yang terbentuk dari beberapa 

arteriol kecil, diawali pada arteri serebral anterior inferior dan 

mengikuti syaraf delapan kranial pada meatus telinga bagian dalam. 

Selanjutnya dari meatus telinga bagian dalam, arteri labirin akan 

membentuk percabangan arteri vestibulokoklea yang menyuplai 

bagian-bagian koklea (Lucente at al., 1991; Moller, 2006; Nosrati and 

Zarenoe, 2009). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 

dan Gambar 2.2. 

Fisiologi pendengaran dimulai dengan ditangkapnya getaran 

suara dan dikumpulkan oleh daun telinga untuk selanjutnya dialirkan 

menuju ke dalam liang telinga hingga mencapai telinga bagian tengah. 

Pada telinga bagian tengah membran timpani meneruskan getaran ke 

tiga tulang telinga yang saling berurutan yakni malleus, incus, dan 

stapes. Kemudian getaran disalurkan ke telinga bagian dalam melalui 

tingkap oval yang merupakan tempat melekatnya stapes. Tingkap oval 

merupakan bagian dari skala vestibula yang bersifat elastis sebab 

berisi cairan endolimfa. Getaran suara dari tingkap oval diikuti oleh 

cairan endolimfa pada skala vestivula dan diteruskan hingga skala 

timpani melalui penghubung helikotrema. Pada akhir skala timpani 

terdapat tingkap bundar yang bertugas sebagai katup penetral yakni 

penyedia sistem transformer (pengubah) hidrolik. Bersamaan dengan 

diteruskannya getaran oleh cairan endolimfa dalam skala vestibuli dan 

skala timpanik, getaran juga diteruskan menuju cairan perilimfa pada 

skala media. Getaran tersebut masuk ke dalam skala media melalui 

membran Reissner bila arah getar berasal dari skala vestibuli atau 
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melalui membran basilar bila arah getar berasal dari skala timpanik. 

Pada skala media getaran bergerak menuju ke Organ of Corti yang 

melekat pada membran basilar. Organ of Corti memiliki syaraf-syaraf 

pendengaran bernama sel rambut (hair cells) yang akan mengubah 

getaran dari suara dalam bentuk gelombang mekanis tersebut menjadi 

gelombang elektrik lalu meneruskannya ke otak (Lucente et al., 1999) 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

Pada keadaan sel rambut yang sedang beristirahat, ion K 

tetap masuk melalui beberapa gerbang mekanis yang terbuka. Ketika 

tektorial membran dan basilar membran bergerak, maka stereosilia sel 

rambut terbesar yang menempel pada tektorial membran akan ikut 

bergerak. Sehingga penghubung tip antar stereosilia akan menegang 

dan menyebabkan semakin banyak gerbang ion K yang terbuka 

(aktivasi sel rambut). Keadaan tersebut berangsur-angsur 

menyebabkan depolarisasi (muatan cenderung negatif) pada sel 

rambut sehingga memicu pengeluaran neurotransmiter. Pengeluaran 

neurotransmiter dapat dilakukan melalui mekanisme eksositosis 

dengan bantuan ion Ca, maka pemasukan ion Ca diperbanyak melalui 

gerbang bervoltase ion Ca. Selanjutnya neurotansmiter akan masuk ke 

dalam sinaps yang menimbulkan aksi pada saraf auditorius yang 

diteruskan hingga korteks pendengaran. Setelah ransangan getar 

terakhir dan tidak ada ransangan getaran kembali maka sel rambut 

akan sampai pada keadaan hiperpolarisasi sehingga penghubung tip 

akan mengendur dan gerbang ion K menutup (Sherwood, 2016). 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.4. 
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Sudden hearing loss dapat terjadi pada kedua telinga 

(bilateral) atau pada salah satu telinga (unilateral). Diantara keduanya, 

kejadian tuli mendadak unilateral lebih sering terjadi pada masyarakat 

dan kejadian tersebut sering kali tidak disadari atau tidak dihiraukan 

oleh penderita. Pada dasarnya pada beberapa kasus tuli mendadak 

memang dapat sembuh tanpa pengobatan, namun tanpa penanganan 

maka kemungkinan kesembuhan lebih lama dan terjadinya 

kekambuhan lebih tinggi nantinya. Keadaan SHL dapat dikatakan 

sebagai kejadian kekambuhan bila penderita pada awalnya telah 

sembuh lalu pada kemudian hari kembali mengalami SHL pada sisi 

telinga yang sama. Namun tidak dapat disebut kekambuhan bila 

penderita mengalamI SHL pada satu sisi (baik sudah sembuh atau 

belum) kemudian sisi lainnya menyusul mengalami SHL pula. 

Kemudian bila pasien baru menyadari dan memeriksakan kondisinya 

setelah serangan kedua kali atau lebih (kejadian kekambuhan) maka 

dapat terjadi keterlambatan diagnosa. Hal tersebut dapat berujung 

pada perbaikan pendengaran yang tidak maksimal (kembali 

sepenuhnya) dan tidak lebih baik daripada terapi sejak kejadian 

pertama hingga tuli permanen (Gallo et al., 2013; Novita dan 

Yuwono, 2013; Park, 2013). 

  

2.2.1 Klasifikasi SHL 

2.2.1.1 Sudden Conductive Hearing Loss (SCHL)  

Penurunan pendengaran konduktif atau hantaran disebabkan 

oleh abnormalitas telinga luar, membran timpani, rongga udara telinga 

bagian tengah, atau tulang pendengaran, atau keseluruhan struktur 

yang berpengaruh pada penghantaran gelombang suara pada koklea 

(Novita and Yuwono, 2013). Kejadian ini dapat disebabkan blokade 
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liang telinga oleh kotoran telinga, rupturnya membran timpani, infeksi 

dengan penumpukan cairan pada telinga bagian tengah, atau restriksi 

pergerakan osikular yang disebabkan karena adesi tulang (Sherwood, 

2016). SHL juga dapat diakibatkan barotrauma yang menyebabkan 

perdarahan dalam telinga bagian tengah, otitis media serosa yang 

dapat disertai dengan tinitus atau rasa penuh di telinga. Trauma pada 

bagian samping kepala dapat menyebabakan kekacauan rantai tulang 

pendengaran dengan atau tanpa perforasi membran timpani atau 

perdarahan di telinga tengah (Lucente, 2011). 

 

2.2.1.2 Sudden Sensorineural Hearing Loss (SSNHL) 

 Penurunan pendengaran sensorineural disebabkan 

abnormalitas koklea atau struktur lain yang berperan dalam 

pengolahan impuls neural ke korteks auditorik otak (Novita and 

Yuwono, 2013). Penurunan pendengaran terjadi tanpa adanya air-

bone gap sebab konduksi udara sebanding dengan konduksi tulang 

(Nosrati and Zarenoe, 2009). Maka pada dasarnya getaran suara tetap 

tertransmisi hingga ke telinga bagian dalam, namun kerusakan 

tersebut menyebabkan getaran tidak dapat diterjemahkan menjadi 

sinyal syaraf yang akan diinterpretasikan oleh otak sebagai sensasi 

suara (Sherwood, 2016). 

 Berdasarkan pengetahuan etiologinya kemudian sudden 

sensorineural hearing loss dibagi menjadi dua yakni SSNHL yang 

diketahui dan tidak diketahui penyebabnya. Diantara berbagai teori 

yang telah diteliti, terdapat empat teori etiologi utama yang diketahui 

penyebabnya, yakni, infeksi virus, kelainan imunologi, kelainan 

vaskular, dan kerusakan membran koklea (Michael et al,1991; l; 

Nosrati., 2009; Novita dan Yuwono, 2013; Fedriani, 2015). 
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Selanjutnya penyebab tersebut dapat digunakan untuk mengetahui 

prognosis tuli mendadak. Sedangkan penurunan pendengaran jenis 

idiopatik, prognosisnya dihubungkan dengan pola ketuliannya. 

Kebanyakan pasien yang mengalami penurunan pendengaran pada 

frekuensi rendah hingga sedang, dapat membaik secara sempurna. 

Sekitar dua per tiga pasien dnegan tuli pada frekuensi 4000 Hz atau 

lebih besar hingga 8000 Hz dapat pulih dengan sempurna atau 

minimal dapat berfungsi kembali pendengarannya. Sebaliknya, 

apabila pasien mengalami penurunan pendengaran pada ferekuensi 

lebih dari itu, maka kemungkinan pengembalian fungsi pendengaran 

hanya 25% (Lucente, 2011). 

 

2.2.1.3 Sudden Mix Hearing Loss (SMHL) 

 Kombinasi dari penurunan pendengaran sensorineural dan 

konduktif yang dapat diartikan sebagai adanya kerusakan pada 

penghantaran suara pada ke koklea oleh telinga tengah dan juga pada 

koklea atau saraf pendengaran pada telinga bagian dalam (Nosrati and 

Zarenoe, 2009). 

 

2.2.2 Batasan Klinik 

 Sudden hearing loss (SHL) didefinisikan sebagai hilangnya 

sensitivitas pendengaran pada ≥30 dB pada lebih dari tiga frekuensi 

berturut-turut dalam periode 3 hari (72 jam) dengan penyebab 

kejadian berupa abnormalitas koklea atau struktur lain yang berperan 

dalam pengolahan impuls neural ke korteks auditorik otak (Gallo et 

al., 2013; Novita and Yuwono, 2013). 
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2.2.3 Epidemiologi 

Prevalensi SHL terjadi pada 5-20 orang per 100.000 orang 

pertahun dengan 4000 kasus baru tiap tahunnya atau mencapai 1% 

dari seluruh kasus ketulian dengan 15.000 kasus baru setiap tahunnya, 

distribusi laki-laki dan perempuan sama banyak dengan puncak usia 

50-60 tahun (Raymundo et al., 2010; Novita dan Yuwono, 2013). Di 

Jerman, angka kejadian SHL ditemukan pada 160-400 orang dari 

100.000 orang per tahun di dunia (Gallo et al., 2013). Sedangkan di 

Indonesia, hasil survei oleh Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia pada 7 propinsi tahun 1994-1996 menunjukkan prevalensi 

SHL sebesar 0,2% (Fedriani, 2015). Prevalensi tersebut berlaku untuk 

kedua jenis SHL yakni diketahui penyebabnya dan tidak diketahui 

penyebabnya. Hingga tahun-tahun terakhir ini, hanya ditemukan 10-

15% kasus SHL yang diketahui pasti penyebabnya (Slattery et al., 

2005). Jenis idiopatik (tanpa penyebab yang jelas) adalah gangguan 

telinga yang paling banyak terjadi pada kasus SHL dan merupakan 

salah satu dari beberapa jenis penurunan pendengaran neurosensorik 

yang umumnya dapat disembuhkan (Kakehata et al., 2010). 

 

2.2.4 Manifestasi Klinis 

Sudden hearing loss umumnya dapat atau tanpa disertai 

dengan sensasi penuh pada telinga, tinitus, vertigo, dequilibrium, 

otalgia, otorea, nyeri kepala, ganguan dan neurologis (Novita and 

Yuwono, 2013). Sedangkan Buniel et al., (2009) menyatakan bahwa 

SHL dapat pula disertai dengan lumpuhnya syaraf wajah dan destruksi 

jaringan sementara. 

Diantara semua manifestasi klinis, tinitus dan vertigo adalah 

yang paling sering terjadi pada kasus SHL. Tinitus merupakan 
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persepsi suara tanpa adanya suatu sumber suara eksternal. Persepsi 

suara tersebut dapat berupa nada tunggal atau multipel yang dapat 

dideskripsikan sebagai suatu nada tinggi atau rendah, bunyi seperti 

berdengung, bergemuruh, berdesis, atau berdenyut secara terus 

menerus. Sedang vertigo dapat diartikan sebagai sensasi adanya 

gerakan dalam keadaan lingkungan yang diam. Keadaan tersebut 

dapat pula disertai dengan kondisi berkunang-kunang, mual, keadaan 

tidak mantap (berputar-putar, tidak seimbang), kegelisahan, atau rasa 

panas (Lucente, 2011). 

 

2.2.5 Etiopatofisiologis 

Terdapat teori yang menjelaskan empat penyebab utama 

SHL, yaitu, infeksi virus, kelainan imunologi, kelainan vaskular, dan 

kerusakan membran koklea. Semua sebab tersebut dapat memicu 

kerusakan pada koklea dan biasanya bersifat permanen, sehingga 

keadaan SHL termasuk dalam kedaruratan otologi (Fedriani, 2015). 

Semua etiologi tersebut selanjutnya mengarah pada inflamasi yang 

menyebabkan SHL (Lauttermann et al., 2005). 

Inflamasi secara umum ditandai dengan gejala kalor, rubor, 

tumor, dolor, dan functio laesa (perubahan fungsi). Respon inflamasi 

dibagi dalam tiga fase, fase pertama adalah fase akut yang ditandai 

dengan vasodilatasi lokal dan peningkatan permeabilitas kapiler. 

Selanjutnya merupakan fase subakut dengan ciri infiltrasi sel leukosit 

dan fagosit yang berlangsung secara lambat. Terjadinya degenerasi 

dan pembentukan jaringan fibrosis merupakan penanda telah 

masuknya pada fase ketiga, yakni fase prolifertif kronik. Fenomena 

inflamasi ini meliputi pelepasan mediator-mediator inflamasi yang 
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memicu kerusakan mikrovaskular, meningkatkan permeabilitas 

kapiler, dan migrasi leukosit ke tempat radang. (Gunawan, 2012). 

  

2.2.5.1 Infeksi Virus 

Studi yang dilakukan oleh Schuknecht pada tulang temporal 

menyatakan bahwa kasus tuli mendadak yang disebabkan oleh virus 

merupakan penyebab yang sering terjadi. Virus yang seringkali 

ditemukan pada kasus ini adalah Virus Mumps yang ditunjukkan 

dengan munculnya antibodi IgM Mumps dari uji serologi pada pasien 

SSNHL dengan angka kejadian kurang dari 10% total kasus SSNHL. 

Selain itu, ada pula virus Measles, Rubella, Influenza dan Famili 

Herpesviridae yang merupakan golongan virus laten seperti virus 

Herpes Simplex (HSV) serta Varisela-Zoster (VVZ) yang tidak jarang 

diidap pasien saat anak-anak lalu mengalami kekambuhan setelah 

dewasa. Virus-virus tersebut menyebabkan pembengkakan endotelium 

dan hiperemia yang mengarah pada inflamasi sehingga memicu 

nekrosis sel (Michael et al,1991; (Lauttermann et al., 2005; Lazarini 

and Camargo, 2008; Merchant, 2008; Novita and Yuwono, 2013). 

Terdapat dua bagian yang berpotensi menjadi mula infektif, 

yakni, invasi virus ke dalam cairan atau jaringan lunak koklea 

(kokleitis) dan invasi virus pada saraf koklea (neuritis). Peneliti 

memperkirakan masuknya virus ke telinga bagian dalam melalui dua 

mekanisme utama yakni pengaktivasian kembali virus laten yang telah 

ada pada telinga dan datangnya virus baru. Terjadinya pengaktivasian 

kembali virus laten yang telah dorman selama waktu tertentu dan 

bersembunyi pada telinga bagian dalam yang bersifat neurotropik 

tersebut menginfeksi neuron pada koklea sehingga memicu terjadinya 

SSNHL. Sedangkan datangnya virus baru berasal dari rute 
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hematogenus walaupun ada beberapa rute lain yang memungkinkan 

seperti melalui cairan serebrospinal, atau melalui telinga bagian 

tengah. Rute hematogenus yakni infeksi virus sistemik (di bagian 

tubuh yang lain dan menyebar hingga telinga bagian dalam) yang 

memicu respon antibodi di tempat tersebut (Lazarini and Camargo, 

2008; Merchant, 2008). Infeksi pada saluran pernafasan bagian atas 

(ISPA) dan infeksi intrakranial dapat mencapai telinga bagian dalam 

melalui darah (stria vaskularis) dan melalui akuaduk koklea atau 

meatus akustik internal, virus penyebab otitis media pada telinga 

bagian tengah juga dapat dilanjutkan ke telinga bagian dalam serta 

infeksi meningoensefalofatis dapat mecapai telinga bagian dalam 

melalui cairan serebrospinal (Lazarini and Camargo, 2008).  

Kasus SHL yang disebabkan oleh virus biasanya memiliki 

pola-pola tertentu. Pola tersebut diantaranya: hampir seluruh tuli 

mendadak yang disebabkan virus adalah unilateral, kejadian bilateral 

jarang sekali ditemukan. Selain itu, pada kasus-kasus yang disebabkan 

oleh virus Mumps akan mengakibatkan kehilangan pendengaran pada 

tingkat severe hingga profound. Sedangkan kasus yang disebabkan 

oleh virus Varisela-Zoster dapat mengakibatkan hilangnya 

pendengaran pad tingkat low severity dan reversible. 

Baik kokleoitis maupun neuroitis, menyebabkan luka pada 

area koklea atau syaraf pendengaran. Luka tersebut menyebabkan 

inflamasi yang diikuti dengan kerusakan pada bagian stria vaskular 

dan tektorial membran yakni  bagian endolimfa dalam koklea. Hal 

tersebut memicu terhentinya pertumbuhan (atropi) sel rambut atau sel 

pendukung organ of Corti lainnya secara progresif. Kerusakan pada 

sel rambut yang melekat pada membran basalis tersebut selanjutnya 

menyebabkan kerusakan pula pada sel ganglionik. Kejadian 
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degenerasi sel ganglion lebih besar bila dibandingkan pada sel rambut 

minor. Pada akhirnya, kerusakan sel rambut dan ganlionik 

menyebabkan hantaran suara ke otak terputus sehingga terjadi ketulian 

(Moller, 2006; Lazarini and Camargo, 2008; Merchant, 2008). 

 

2.2.5.2 Kelainan Imunologi 

Kelainan imunologi berupa respon antibodi (fagositosis) 

yang berlebihan terhadap antigen yang masuk. Antigen dapat berupa 

protein normal tubuh (dianggap benda asing) atau virus dan kondisi 

yang lebih parah dapat terjadi pada pasien yang juga mengidap 

penyakit autoimun seperti lupus eritematosus dan rematik autoimun 

(Novita and Yuwono, 2013; Michael et al,1991; Merchant, 2008). 

Antigen natural pada telinga bagian dalam yang diduga mengaktifkan 

respon imun yakni diantaranya, kolagen tipe 2, β-aktin, kolin, dan β-

tektorin. Namun antigen yang paling memicu aktivasi antibodi adalah  

Cholin Transporter-Like Protein 2 (CTL2) yang ditemukan pada 9 dari 

20 pasien (Merchant, 2008). Sedangkan gangguan autoimunitas oleh 

karena respon berlebihan terhadap virus, dipicu oleh virus yang sama 

dengan etiologi infeksi virus namun dengan reaksi yang lebih hebat 

(Lazarini and Camargo, 2008; Merchant, 2008). 

 Hampir sama dengan keadaan patofisiologi pada pasien yang 

terinfeksi virus, pasien dengan gangguan autoimun tubuh mengalami 

inflamasi pada telinga bagian dalam karena reaksi imun tubuh. Reaksi 

imun ditandai dengan infiltrasi sel (terutama makrofag yang diikuti 

dengan sel limfosit T-helper yang telah teraktivasi), dan setelah tiga 

minggu, datanglah sel T-supresor dari sirkulasi darah. Tidak hanya 

respos sistemik, reaksi inflamasi pun terjadi dengan meningkatnya 

antibodi lokal dari cairan intrakoklea sebagai mekanisme pertahanan 
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telinga bagian dalam. Keadaan tersebut diperparah dengan adanya 

sekresi sitokin proinflamasi oleh sel endotel berupa IL-1, IL-6, dan 

TNFα. Seluruh rangkaian kejadian tersebut menyebabkan kerusakan 

pada telinga bagian dalam (degenerasi ganglion spiral dan stria 

vaskularis, organ korti, dan atropi skala medula)  sehingga hantaran 

suara terputus (Lazarini and Camargo, 2008; Dallan et al., 2011)  

 

2.2.5.3 Kerusakan Membran Intrakoklea 

Kerusakan berupa adanya celah robekan berukuran mikro 

antara tingkap bundar hingga kanal semisirkular posterior (membran 

labirin), kadang terjadi pada membran tingkap oval atau tingkap 

bundar. Kerusakan pada salah satu atau kedua membran tersebut 

mengakibatkan kebocoran cairan perilimfa sehingga banyak terbuang 

melalui telinga tengah. Kondisi tersebut selanjutnya menyebabkan 

rupturnya pula membran Reissner yang sangat ringkih (dapat pula 

pada membran basalis), namun kerusakan membran Reissner dapat 

terjadi tanpa diawali dengan kerusakan membran tingkap oval/ 

bundar. Selanjutnya terjadilah percampuran kedua cairan tersebut 

sehingga merubah potensial endokoklea. Kerusakan bersifat lokal dan 

merupakan respon dari perubahan tekanan inralabirin mendadak oleh 

intervensi fisik seperti pengerahan tenaga pada fungsi pendengaran, 

hantaman hidung, wanita melahirkan (Michael et al,1991; Lazarini 

and Camargo, 2008; Merchant, 2008; Novita and Yuwono, 2013). 

 

2.2.5.4 Kelainan Vaskular 

Kelainan vaskular diawali dengan emboli (trombus dan 

hiperkoagulasi yang berhubungan dengan arteriosklerosis), perfusi 

yang inadekuat, vasospasme arteri, dan perubahan struktur tulang 
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temporal yang berakibat pada berkurangnya pasokan oksigen dalam 

kapiler telinga. Kekurangan oksigen menyebabkan destruksi struktural 

telinga bagian dalam dan invasi jaringan ikat (Michael et al,1991; 

Novita and Yuwono, 2013). 

Pada pasien tuli mendadak dengan diagnosa gangguan 

vaskular dapat mengalami tuli melalui tiga mekanisme, yakni, oklusi 

pembuluh darah total permanen, oklusi pembuluh darah total 

sementara, dan aliran darah yang rendah (inadekuat) pada koklea. 

Oklusi pembuluh darah total permanen akan menyebabkan anoksia 

(keparahan dari hipoksia), nekrosis membran labirin secara 

konsekuen, fibrosis, dan osifikasi pada telinga bagian dalam. 

Sedangkan oklusi pembuluh darah total sementara, potensial aksi akan 

mulai melemah setelah 60 detik keadaan anoksia. Ketika terdapat 

blokade sirkulasi total namun sementara, setelah 30 menit, sel rambut, 

sel ganglion, dan ligamen spiral  telah terpengaruh, disamping 

terdapatnya neuron yang hilang dan perubahan kecil pada membran 

tektorial. Ketika aliran darah kembali normal, potensial aksi telah 

melemah secara irreversibel. Ketika kejadian obstruksi pembuluh 

darah berlangsung selama 1 jam atau lebih, fungsi koklea tidak dapat 

membaik kembali dan setelah enam bulan terbentuklah jaringan ikat 

dan penulangan pada telinga bagian dalam. Mekanisme terakhir, yakni 

rendahnya aliran darah pada telinga bagian dalam, disebabkan oleh 

viskositas darah yang sangat tinggi, atau penurunan fungsi koklea 

mengakibatkan kondisi kurangnya oksigen untuk menjaga 

metabolisme (Lazarini and Camargo, 2008). 

 Keadaan patologis tersebut dapat dilihat dalam gambaran 

histopatologi seperti pada Gambar 2.5 berikut. 
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Gambar 2.5 Gambar histopatologi pada kondisi sudden hearing loss dari 
tulang temporal pasien, A. Spiral ganglion dengan jumlah 
neuron normal yang sedikit; B. Panah menunjukkan terjadinya 
fibrosis dengan beberapa spikula neo-osifikasi pada bagian basal 
membran dalam kasus gangguan vaskukar; C. Keadaan 
abnormal dari membran tektorial yang ditunjukkan oleh panah 
dan merupakan salah satu karakteristik SSNHL. Pewarnaan 
dilakukan dengan hematosilin dan eosin dengan perbesaran 
200x (Linthicum et al., 2013). 

 

2.2.6 Diagnosis dengan Tes Audiometri Nada Murni 

 Tes audiometri nada murni dilakukan dengan mendeteksi 

respon neural terhadap stimulasi audiometri (pendengaran). Stimulasi 

audiometri tersebut dikeluarkan oleh alat pendengaran sederhana 

(audiometer) melalui teknik pengamatan rata-rata sinyal audiogram 

yang muncul pada alat elektroensefalografi (osilator elektronik). 

Stimulasi audiometri yang diberikan berupa ransangan suara dalam 

berbagai intensitas sehingga ambang (kemampuan) pendengaran 

pasien dapat ditentukan. Suara yang diberikan, disesuaikan pada 

kondisi orang normal sehingga tingkat intensitas nol dari suara pada 

tiap frekuensi adalah suara yang hampir tidak dapat didengar oleh  

orang normal. Pada stimulasi di ambang teratas (maksimal) akan 

dilakukan perpanjangan waktu antar gelombang suara untuk 

mengukur respon batang otak, besarnya respon tersebut merupakan 

indikator sensitif dari ada atau tidaknya kondisi lesi retrokoklear 

A C B 
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(syaraf pendengaran/batang otak) (Nadol, 1993). Gambaran 

audiogram audiometri nada murni dapat dilihat pada Gambar 2.6.  

 

Tabel II.1 Derajat Penurunan Pendengaran (WHO, 2016). 
Derajat penurunan 

pendengaran 
Ambang pendengaran 

(audiometri nada murni) 
Temuan klinis 

0 – tidak ada penurunan 
pendengaran (mild) 

25 dB atau kurang Tidak ditemukan masalah 
pendengaran, mampu pendengar 
suara bisikan. 

1 – penurunan 
pendengaran ringan 
(moderate) 

26 – 40 dB Mampu mendengar dan 
mengulangi kata-kata pada suara 
percakapan biasa dalam jarak 1 
meter. 

2 – penurunan 
pendengaran sedang 
(moderately severe) 

41 – 60 dB Mampu mendengar dan 
mengulangi kata-kata pada suara 
yang lebih keras dari percakapan 
dalam jarak 1 meter. 

3 – penurunan 
pendengaran berat (severe) 

61 – 80 Db Hanya mempu mendengar 
beberapa kata pada suara teriakan 
di telinga yang lebih baik kondisi 
kesehatannya. 

4 – penurunan 
pendengaran sangat berat 
termasuk ketulian 
(profound) 

81 Db Tidak mampu mendengar dan 
mengerti kata-kata pada suara 
teriakan keras. 

 

Hasil uji audiometri nada murni dan tutur kemudian 

diterjemahkan dan ditentukan derajat penurunan pendengarannya pada 

pada tiap pasien. Tabel II.2 di atas menunjukkan derajat penurunan 

pendengaran pasien. 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROFIL PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID... DHITA AMALINA R.P.



28 
 

 
 

 

Gambar 2.6 Interpretasi audiogram nada murni; A. DBN (Dalam Batas 
Normal), apabila AC maupun BC diatas garis batas normal 
(dibawah 20 dB); B. CHL (Conductive Hearing Loss), apabila BC 
dalam batas normal sedang AC dibawah garis normal, air bone 
gap tidak lebih dari 40 dB; C. SNHL (Sensory Neural Hearing 
Loss), apabila baik AC maupun BC sama-sama dibawah garis 
normal, air bone gap kurang dari 15 dB (berhimpit); D. MHL 
(Mixed Hearing Loss), apabila baik AC maupun BC sama-sama 
dibawah garis normal, air bone gap lebih dari 15 dB. AC (Air 
Conduction) merupakan tes pendengaran lewat hantaran udara 
(head phone), sedangkan BC (Bone Conduction) (identik dengan 
tuli sensorineural) merupakan tes pendengaran lewat hantaran 
tulang (vibrator) (Suharto, 2008) 

 

2.2.7 Manajemen Terapi 

Manajemen terapi pada kasus SHL yang direkomendasi oleh 

para peneliti memiliki tujuan utama untuk memperbaiki ambang 

pendengaran pasien sehingga dapat berkomunikasi kembali dengan 

baik. Selain itu, perbaikan ambang pendengaran juga digunakan 

sebagai sarana evaluasi terapi yang diberikan pada pasien. Untuk lebih 

jelasnya, dapat dilihat dalam Tabel II.2. 

A B 

D C 
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Tabel II.2 Derajat Perbaikan Pendengaran SSNHL Kriteria Siegel 
(Park, 2013). 

Tipe Perbaikan pendengaran 

Perbaikan 

komplit 

Level pendengaran akhir lebih baik dari 25 dB tanpa melihat 

capaian yang diperoleh. 

Perbaikan 

separuh 

Perbaikan melampaui 15 dB, dan level pendengaran akhir 

diantara 25-45 dB. 

Perbaikan 

sedikit 

Perbaikan melampaui 15 dB, tapi level pendengaran akhir 

kurang dari 45 dB. 

Tidak ada 

perbaikan 

Perbaikan kurang dari 15 dB atau level pendengaran akhir 

kurang dari 75 dB. 

 

Terdapat beberapa manajemen terapi pada SHL yang 

direkomendasikan oleh peneliti. Di bawah ini terdapat dua algoritma 

serta satu tabel terapi yang direkomendasikan oleh tiga peneliti 

berbeda. Ketiganya juga memiliki perbedaan pada rekomendasi dosis 

kortikosteroid yang diberikan. 
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Gambar 2.7 Penanganan pasien SHL (Rauch et al., 2008; Novita and 
Yuwono, 2013). 

 

 

Pasien melaporkan blokade telinga unilateral dengan onset yang 
baru-baru saja dan terus berkembang dalam periode 72 jam 

Kehilangan 
pendengaran Tidak 

Bukan merupakan keadaan emergency, 
bisa jadi karena tegangan otot semisal 

pada leher, rahang, atau kongesti 

Ya 

Tes pendengaran 
(tes dengungan) 

Suara menyamping ke 
bagian telinga yang 

terganggu 

Mengarah pada 
tuli konduktif 

(tidak emergency) 

Suara menyamping ke bagian telinga yang tidak terganggu 

Mengarah pada tuli sensorineural (keadaan emergency) 

Konfirmasi dengan uji audiometri 
sebagai tuli sensorineural baru Tidak 

Tidak ada tanda 
peringatan (negatif), 
menenangkan pasien 

Ya 

Mulai terapi kortikosteroid 
(prednison) dosis tinggi 

dan tapering off 

Test MRI dengan 
gadolinium untuk 
mengetahui lesi 

retrokoklear 

Normal 

Abnormal 

Konsultasi kepada ahli saraf 
atau ahli bedah saraf 

Ulangi uji audiometri untuk melihat 
perkembangan hasil terapi 

Algoritma 1 
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Follow-up 
 Kontrol tiap minggu dengan uji audiometri nada murni atau tutur 
 Lakukan review pada hari ke 15, 30, 90, dan pada bulan ke 12. 

 
Evaluasi terhadap terapi 

 Respon yang baik dengan perbedaan maksimum sebesar 1 dB tes 
audiometri nada murni tulang pada bagian telinga lain yang sehat. 

 Sembuh sebagian: perbaikan pendengaran <50% kehilangan awal. 
 Hitung rata-rata perbaikan pendengaran skala Siegel. 
 Angka perbaikan: (hasil audiometri nada murni awal–terakhir) telinga 

sakit / telinga sehat x 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Penanganan pasien SHL (Plaza et al., 2011). 

 

Dicurigai mengalami sudden hearing loss 

Audiometri nada (murni) mengkonfirmasi bahwa terjadi 
hipoakusis sensorineural >30 dB 

 Lakukan uji audiologi lengkap 
 Lakukan analisis lanjutan hemogram, ESR, serologi luetik, dan ANA 
 MRI pada telinga bagian dalam 

Perlakuan empiris 
 Jika diagnosis pada awal waktu (<30 hari) gunakan kortikosteroid 1 

bulan dengan tapering off 
 Pada SSNHL berat/ severe (>70 dB), pada satu telinga dengan atau tanpa 

vertigo, gunakan kortikosteroid sistemik dngena dosis tinggi selama 7 
hari 

 Jika tidak ada perbaikan dengan kortikosteroid sistemik setelah 7 hari, 
berikan kortikosteroid intratimpanik sebagai terapi penyelamatan. 
Kortikosteroid intratimpanik diberikan per minggu selama tiga minggu, 
digunakan bersamaan dengan kortikosteroid sistemik. 

Algoritma 2 
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 Rauch (2008) merkomendasikan dosis prednison 60 mg per 

hari selama 4 hari yang diikuti dengan tapering off 10 mg prednison 

oral tiap 2 hari sekali atau dengan 300 mg deksametason oral per hari 

selama 3 hari diikuti dengan 4 hari plasebo selama seminggu. 

Keduanya menunjukkan perbaikan pendengaran yang hampir sama. 

Sedangkan Plaza et al. (2011) merekomendasikan dosis yang berbeda 

menurut tingkat keparahan SSNHL. Pada pasien dengan awal mula tuli 

mendadak terjadi kurang dari 30 hari sejak onset pertama, perlakuan 

harus dnegan pemberian kortikosteroid oral selama satu bulan dengan 

beberapa pilihan, yakni: 

 Prednison oral 1 mg/kgBB/hari dengan pengurangan dosis tiap 5 

hari. Contoh: Pasien BB 80 kg dengan prednison oral sebanyak 

80 mg (Hari 1-5), 60 mg (Hari 6-10), 40 mg (Hari 11-15), 20 mg 

(Hari 16-20), 10 mg (Hari 21-25), dan 5 mg (Hari 30-35). 

 Metilprednisolon oral 1 mg/kgBB/hari dengan pengurangan 

dosis tiap 5 hari (pola seperti tapering off prednison).  

Bila SSNHL sudah mencapai kategori berat/ severe (>70 dB) pada 

satu telinga baik dengan atau tanpa vertigo dapat digunakan 

kortikosteroid IV selama 7 hari dengan dosis 500 mg 

metilprednisolon per harinya. Bila tidak memberi respon yang 

diinginkan setelah lebih dari 7 hari maka dapat dialihkan pada terapi 

penyelamatan. Terapi penyelamatan menggunakan kortikoteroid 

intratimpanik tiap minggunya dengan dosis metilprednisolon 0,9 cc 

tiap 40 mg vial yang dicampur dengan lidokain 0,1 ml atau 

deksametasinon 0,9 cc tiap 8 mg vial selama 3 minggu. Selama 

proses terapi dengan rute sistemik, perlu ditambahkan, golongan 

proton pump inhibitor (PPI) seperti omeprazol dengan dosis 40 mg 

per hari selama satu bulan.  
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Tabel II.3 Garis besar pedoman penggunaan terapi kortikosteroid 
pada SHL (Stachler et al. (2012) 

Karakteristik Kortikosteroid oral Kortikosteroid intratimpanik 
Waktu terapi Jangka waktu sedang, idealnya 

digunakan 14 hari pertama. 
Perbaikan pendengaran 
maksimal setelah 6 bulan onset 
SHL. 

Jangka waktu sedang. Untuk terapi 
penyelamatan setelah kegagalan 
penanganan sistemik. 

Dosis  Prednison 1 mg/kgBB/hari 
(maksimal dosis 60 mg per 
hari) 

 Metilprednisolon 48 mg per 
hari 

 Deksametason 10 mg per hari 

 Deksametason 24 mg/mL atau 16 
mg/mL (siap pakai), atau 10 mg/mL 
(stok) 

 Metilprednisolon 40 mg/mL atau 30 
mg/mL 

Durasi/ 
frekuensi 

Dosis penuh selama 7-14 hari, 
periode tapering off sama  

Injeksi 0,4-0,8 ml ke ruang telinga 
bagian tengah tiap 3 atau 7 hari sekali 
untuk total 3-4 sesi  

Teknik Tidak diberikan dalam dosis 
terbagi 

 Mirongotomi pada anterosuperior 
setelah anastesi topikal. 

 Injeksi larutan ke dalam kuadran 
posterior-inferior melalui jarum spinal 
untuk mengisi ruang pada telinga 
bagian tengah,. 

 Jaga kepala agar tetap dalam posisi 
otologi (satu sisi turun, telinga yang 
sakit terangkat) selama 15-30 menit. 

Pengamatan Audiogram untuk mengetahui 
progress terapi dan pada 
interval tertunda  

 Audiogram sebelum tiap injeksi dan 
Inspeki membran timpanik untuk 
mengetahui progress terapi 

Modifikasi Tangani efek samping 
signifikan dari terapi seperti 
insomnia dan monitor keadaan 
hiperglikemi serta hipertensi 
pada pasien yang 
memungkinkan. 

 Dapat menambahkan tabung ekualizer 
bertekanan bila injeksi berulang, tapi 
resiko perforasi membran timpanik 
meningkat 

 Dapat menambahkan fasilitator 
transport pada tingkap bulat (fenetra 
rotunda) 
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2.2.8 Faktor Prognostik 

 Faktor prognostik merupakan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi perkembangan kondisi pemulihan pasien. Pada kasus 

SHL, level pendengaran awal dan onset terapi adalah dua faktor 

utama. Selain itu, usia pasien, kemunculan gejala vestibular seperti 

vertigo dan tinnitus, terapi yang diberikan, serta riwayat gangguan 

kesehatan vaskular metabolik seperti hipertensi, hiperlipidemia dan 

diabetes melitus merupakan beberapa faktor prognostik lemah yang 

dapat pula berpengaruh pada kondisi pasien. Level pendengaran awal 

berhubungan dengan tingkat keparahan SHL pasien. Kombinasinya 

dengan faktor prognostik lain, yakni umur, memiliki kaitan dengan 

besarnya tingkat perbaikan yang dapat dicapai pasien tersebut. Umur 

juga memiliki hubungan dengan keberadaan riwayat penyakit vaskular 

metabolik pasien. Besarnya level pendengaran awal dipengaruhi oleh 

adanya vertigo pada gejala yang dialami pasien. Kondisi vertigo 

menunjukkan adanya perubahan biokimia di telinga bagian dalam atau 

adanya luka pada membran bagian dalam mendekati vestibuler. 

Perbaikan pendengaran bergantung pula pada respon tubuh tiap pasien 

(Harada and Kato, 2005; Cho and Choi, 2013).  

 

2.3 Kortikosteroid 

Kortikosteroid atau adrenokortikoid adalah hormon yang 

diproduksi oleh kelenjar adrenal bagian korteks yang secara struktural 

mengandung inti steroid. Kortikosteroid tidak hanya diproduksi secara 

normal oleh tubuh namun juga dibentuk produk sintetiknya untuk 

perawatan kesehatan. Kortiksteroid digunakan pada berbagai terapi 

peradangan dan imunologik (Katzung, 2011). Berikut Tabel II.4 yang 

berisi beberapa sediaan kortikosteroid dan analog sintetiknya. 
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Tabel II.4 Beberapa Sediaan Kortikosteroid dan Analog Sintetiknya 
(Gunawan, 2012) 

Nama generik Oral Parenteral Topikal 

Deksokortison asetat - 5 mg/mL (minyak) - 

Fluodrokortisson asetat 0,1 mg - - 

Kortisol/Hidrokortison 5-20 mg 25, 50 mg mg/mL 
(suspensi) 

0,1-2% (krim, 
salep, losion) 

Kortisol asetat - 25 mg/5 mL 
(suspensi) 

0,1-1% (krim, 
salep, losion) 

Kortisol sipionat 2 mg/mL (suspensi) - - 

Kortison asetat 5-25 mg 25, 50 mg/mL 
(suspensi) 

- 

Prednison 5 mg - - 

Prednisolon 5 mg - - 

Metilprednisolon 4 mg 40 mg/mL - 

6-Metilprednisolon 4 mg 20, 40, 80 mg/mL 
(suspensi) 

0,25% ; 1% 

Metilprednisolon Na 
suksinat 

- 40-1000 mg bubuk - 

Deksametason 0,5 mg (eliksir) 4 mg/mL 0,01-0,1% 

Deksametason asetat - 2-16 mg/mL 
(suspensi) 

- 

Deksametason Na fosfat - 4-24 mg/mL 0,1% 

Betametason  0,5 mg - - 

Betametason dipropionat - - 0,05% ; 0,1% 

Betametason valerat - - 0,01% ; 0,1% 

 

 Sedian-sediaan tersebut antara satu dan lainnya dalam 

penggunaannya dapat bertindak sebagai komplemen pada regimentasi 

terapi pasien. Tabel II.5 berikut membandingkan aktivitas, waktu 

paruh serta harga ekuivalensi tiap sediaan. 
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Tabel II.5 Tabel Perbandingan Kortikosteroid Oral (Anderson, 2011; 
Brunton et al., 2011) 

Tabel Perbandingan Kortikosteroid Oral 
Obat dan durasi Bentuk sediaan 

 
 
 

Dosis 
ekuivalen 

(mg) 

Potensi
*  

Potensi
** 

Waktu 
patuh 
(jam) 

Keterangan 

Glukokortikoid kerja pendek (Aktivitas biologis 8-12 jam) 
Kortison 
(various) 

Tab 5, 10, 25 mg 25 0,8 2 0.5 Prodrug. 

Hidrokortison 
(various) 

Tab 5, 20, 20 mg 20 1 2 1.5 Bntuk aktif, 
sekresi per hari 
pada orang 
dewasa = 20 mg. 

Susp (sipionat) 2 
mg/mL 

Intermediate-acting Glucocorticoids (Biologic Activity 18-36 hr) 
Metilprednisolon 
(Medrol) 

Tab 2, 4, 8, 16, 
24, 32 mg 

4 5 0,5 2.2 Bentuk aktif, 
retensi natrium 
rendah. Prednisolon 

(various) 
Tab 5 mg 5 4 0,8 2.2 
Sir 1.3 mg/mL 

Prednison 
(various) 

Tab 1, 2.5, 5, 10, 
20, 50 mg 

5 4 0,8 3.6 Prodrug  

Sir 1 mg/mL 
Long-acting Glucocorticoids (Biologic Activity 36-54 hr) 
Betametason 
(Celestone) 

Tab 0.6 mg 0.75 25 0 5+ Tidak ada 
aktivitas retensi 
natrium. 

Syrup 0.12 mg/mL 

Deksametason 
(Decadron, 
Hexadrol) 

Tab 0.25, 0.5, 0.75, 
1, 1.5, 2, 4, 6 mg 

0.75 25 0 Males 
3.5 

Femal
es 
2.4 

Elxr 0.1 mg/mL 
Soln 0.1, 1 
mg/mL 

Mineralocorticoid (Biologic Activity 18-36 hr) 
Fludrokortison 
(Florinef) 

Tab 100 ug - 10 125 3.5+ Terapi penyakit 
Addison. 

Keterangan : *Potensi glukokortikoid (antiinflamasi) 
 **Potensi mineralokortikoid 
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2.3.1 Glukokortikoid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.9 Efek penghambatan glukokortikoid dan NSAID pada 

metabolisme asam arakhidonat (Siswandono, 2008). 
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Secara umum, aktivitas kortikosteroid sebagai antiinflamasi 

sekaligus imunosupresan yakni dengan menurunkan jumlah leukosit 

pada daerah yang meradang dan mengurangi kemampuan 

fungsionalnya (fagositosis), dalam mekanisme ini kortikosteroid 

terbukti juga berperan sebagai imunosupresan. Sebagai anti radang 

atau antiinflmasi, glukokortikoid dapat memblok jalur sikooksigenase 

dan lipooksigenase. Mekanisme kerjanya sebagai anti radang 

berhubungan dengan kemampuannya untuk merangsang biosintesis 

protein lipomodulin yang dapat menghambat kerja enzimatik 

fosfolipase A2 sehingga mencegah pelepasan mediator proses 

keradangan yaitu asam arakhidonat dan metabolitnya seperti 

prostaglandin (PG), Leukotrien (LT), tromboksan, dan prostasiklin. 

Prostaglandin menimbulkan nyeri, demam, dan pelepasan radikal 

oksigen yang dapat menimbulkam kerusakan jaringan. Penghambatan 

pada prostaglandin kemudian akan menghambat terbentuknya 

mediator-mediator inflamasi yang dilepas prosraglandin yakni PGE2 

dan PGI2 yang dapat menimbulkan efek vasodilatasi sehingga terjadi 

panas dan kulit berwarna kemerahan. Leukotrien dapat menimbulkan 

pelepasan leukotrien B4 (LTB4), slow reacting substance A (SRS A), 

dan radikal oksigen. LTB4 menimbulkan efek kemotaksis, terjadi 

penimbunan leukosit dan efek fagositosis yang menyebabkan 

kerusakan jaringan. SRS A dapat meningkatkan permeabilitas 

vaskular sehingga terjadi sembap, seperti pada gambar 2.11 (Katzung, 

2011; Rang, 1995; Siswandono, 2008). Sedangkan mediator-mediator 

inflamasi yang telah dilepaskan seperti bradikinin dan serotonin yang 

dapat meningkatkan permeabilitas vaskuler (awal menuju inflamasi) 

pada sel endotel venul akan ditekan pula aksinya (Willoughby and 

Giroud, 1980). 
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2.3.1.1 Glukokortikoid Kerja Pendek  

2.3.1.1.1 Karakteristik 

i. Kortison 

 

 

 

 

 
Gambar 2.10 Struktur Hidrokortison (Siswandono, 2008) 

 

 Kortison yang memiliki rumus molekul C23H30O6 dengan 

berat molekul sebesar 360, (11-dehidro-17-hidroksikortikosteron atau 

17α,21-dihidroxipregn-4-ene-3,11,20-trion) berbentuk kristal, namun 

garam kortison yang sering digunakan dalam sediaan farmasi yakni 

kortison asetat berbentuk bubuk kristal putih atau hampir putih yang 

tidak berbau. Titik lebur kortison sebesar 217-224ºC sedang kortison 

asetata 240 ºC yang keduanya disertai dengan kondisi dekomposisi 

bahan obat. Koefisien partisi (Log P) kortison sebesar 1,40 kondisi 

tersebut terjadi pada kondisi pelarut eter/air pada (23 ± 1)ºC oleh 

Flynn, sedangkan pada percobaan lain oleh Caron dan Shroot 

didapatkan harga sebesar 1,35 dan 1,44, dan sedangkan penelitian oleh 

Ponec et al. menghasilkan data log P 1,5 dalam 1-oktanol dan pH 7,4 

buffer aquous (Codex, 1994). 

 Kortison sangat sedikit larut dalam air, larut dalam etanol, 

dan sedikit larut dalam koroform serta eter. Sedangkan kortison asetat 

praktis tidak larut dalam air, sedikit larut dalam etanol, metanol, dan 

eter. Larut dalam kloroform (1:4), larut dalam 1,4-dioksan, dan sedikit 

larut dalam aseton (Codex, 1994).  
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ii. Hidrokortison 

  

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.11 Struktur Hidrokortison (Siswandono, 2008) 

 

 Hidrokortison yang memiliki rumus molekul C21H32O6 (17-

hidroksikortison-11β,17α,21-trihidroksipregn-4-ene-3,20-dion.) pada 

masyarakat dikenal pula sebagai kortisol. Hidrokortison berbentuk 

bubuk kristal yang berwarna putih atau hampir putih dengan berat 

molekul dari hidrokortison sebesar 362, 5 yang akan melebur pada 

suhu 214ºC. Sifatnya kurang polar bila dilihat dari angka koefisien 

partisi 1,5 (kelarutan diukur dalam etanol/sistem buffer pH 7,4) 

membuat kelarutannya praktis tidak larut dalam air, larut 1:40 dalam 

etanol, dan 1:80 dalam aseton. Sedikit larut dalam kloroform, dan 

sangat sedikit larut dalam eter (Codex, 1994). 

 Dalam larutan dengan jarak pH luas, senyawa ini 

terdegradasi melalui reaksi oksidatif maupun nonoksidatif melalui 

rantai samping C-14 dihidroaseton. Degradasi disebabkan oleh reaksi 

okidatif dikatalisis oleh ion asetat dan sitrat dari larutan buffer dan 

dari buangan imputiry logam. Produk degradasi yang dihasilkan 

adalah steroid-steroid glioksal, asam glikolat, asam etinik, dan 17-

oksosteroid. Pada pH ≤2 yang sangat asam, produk degradasi 

utamanya adalah turunan 17-deoksiglikosal. Kemudian pada pH basa 
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lemah atau netral menghasilkan produk degradasi utama yakni 17-

deoksiglikosal dan 21-dehidrohidrokortison. Sedangkan pada pH basa, 

degradasi yang terjadi lebih kompleks. Sehingga stabilitas maksimum 

dapat terjadi pada pH 3,5-4,5 (Codex, 1994). 

Bioavailabilitas absolut hidrokortison per rektal adalah 2% ± 

1%. Namun 100 mg hidrokortison dalam bentuk garam asetatnya yang 

diberikan secara perrektal memiliki bioavalabilitas 10x lebih rendah 

bila dibandingkan dengan 200 mg hidrokortion peroral pada 8 subjek 

sehat. Pemberian hidrokortison 200 mg per rektal (suppositoria) yang 

dicobakan kepada 10 subjek sehat menunjukkan kadar yang tinggi 

pada plasma dalam waktu yang sama dengan 12 orang sehat yang 

diujikan dengan injeksi hidrokortison intramuskular (Codex, 1994). 

Bentuk pada penggunaan klinisnya hidrokortison, hidrokortison asetat, 

hidrokortison butirat, hidrokortison natrium fosfat hidrokortison 

valerat, hidrokortison natrium suksinat (Codex, 1994). 

 

2.3.1.1.2 Farmakodinamik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.12 Model interaksi pada suatu kortiskosteroid (S) kortisol dan 

reseseptor (R), serta kejadian berikutnya pada suatu sel target 
(Katzung, 2011). 
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Gambar 2.12 menunjukkan glukokorikoid masuk ke dalam 

sel target dengan difusi simpel, karena reltif lipofil. Kortikosteroid ini 

dijumpai dalam peredaran darah dalam bentuk berikatan dengan CBG 

tapi saat memasuki sel dalam keaadaan bebas. Reseptor 

glukokortikoid memiliki tiga wilayah berbeda yakni wilayah amino 

untuk aktivitas maksimum, wilayah tengah untuk berikatan dengan 

DNA, dan wilayah karboksi yang mana merupkan tempat berikatan 

glukokortikoid. Reseptor intrasel ini terikat dengan protein penstabil, 

yakni dua molekul heat shock protein 90 (hsp90) dan beberapa 

molekul lain yang ditandai dengan “X” pada gambar. Kompleks 

resptor ini tidak mampu mengaktifkan transkripsi. Ketika kompleks 

ini mengikat satu molekul kortisol, terbentuk suatu kompleks yang 

tidak stabil dan hsp90 serta molekul terkait kemudian dilepaskan. 

Kompleks steroid dan protein penstabil mampu memasuki nukleus, 

berikatan dengan elemen respon glukokortikoid (GRE) atau HRE 

(hormone-response element) dalam gen, meregulasi transkripsi 

dengan menggunakan RNA polimerase II serta faktor trankripsi 

terkait. Berbagai faktor regulator (tidak tersajikan dalam gambar) yang 

berperan dalam memfasilitasi (koaktivattor) atau mengahambat 

(koreseptor) respons kortikosteroid. Kemudian mRNA yang 

dihasilkan akan disesuaikan dan diangkut ke sitoplasma untuk 

mensintesis protein yang memunculkan respon akhir (Lullaman, 2005; 

Katzung, 2011). Protein yang disintesis oleh glukokortikoid disebut 

lipokortin (makrokortin) dapat menghambat pembentukan enzim 

fosforilase A2, mengurangi relesae asam akhidonat secara konsekuen, 

interlukin, stokin, dan siklooksigenase2 (Luellman, 2005). 
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2.3.1.1.3 Farmakokinetik 

Pada orang dewasa normal tanpa stress, kortisol normal 

disekresi 10-20 mg kortisol per harinya. Laju sekresinya mengikuti 

irama sinkardian yang diatur oleh pulsasi ACTH yang berpuncak pada 

saat dini hari dan sesudah makan. Di dalam plasma, kortisol terikat 

pada protein dalam peredarannya. Protein teserbeut bernama 

Corticosteroid Binding Globulin (CBG) yang merupakan suatu α2 

globulin yang disintesis oleh hati. Pada keadaan normal CBG akan 

mengikat 90% korisol dan peredaran darah dan sisa kortisol dalam 

keadaan bebas (5-10%) atau terikat lemah dengan albumin (±5%). 

Jika kadar kortisol dalam plasma meningkat melebihi 20-30 mcg/dL, 

maka CBG akan jenuh sehingga menambah jumlah kortisol bebas 

dnegan cepat (Katzung, 2011). 

Waktu paruh kortisol dalam peredaran biasanya sekitar 60-90 

menit. Waktu paruh tersebut dapat meningkat bila diberikan 

hidrokortison sintetik dalam jumlah besar, atau ketika pasiend alam 

keadaan tertentu seperti stress, hipotiroidisme atau sakit liver. Hanya 

1% kortisol yang diekskresi di urin tanpa diubah terlebih dahulu 

menjadi kortiso bebas, sekitar 20% kortisol diubah menjadi kortison 

oleh hidroksisteroid dehidrogenase pada ginjal dan dijaringan lain 

dengan reseptor mineralokortikoid. Kebanyakan kortison 

dimetabolisme di hati dan hanya sepertiga kortisol yang diproduksi 

tiap harinya yang diekskresi dalam urin sebagai metabolit dihidroksi 

keton dan diukur sebagai 17-hidroksidteroid. Banyak metabolit 

kortisol dikonjugaikan dengn sma glukuronat aatau sulfat masing-

masing pada hidroksil C3 dan C21 di hati, netabolit ini kemudian 

diekskresi di urin (Katzung, 2011). 
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2.3.1.2 Glukokortikoid Kerja Sedang 

2.3.1.2.1 Karakteristik 

i.  Prednison 

 

 

 

 

 
Gambar 2.13 Struktur Prednison (Siswandono, 2008) 

 

 Prednison (17α,21-dihidroksipregna-1,4-diena-3,11,20-

trion) memiliki berat molekul sebesar 358,43 dan rumus molekul 

C21H26O5. Pemerian  prednison berupa serbuk hablur berwarna putih 

atau hampir putih yang tidak berbau dan pada mulanya tidak berasa 

namun pada akhirnya akan terasa pahit. Sifat kelarutannya sangat 

sukar larut dalam air dan sukar larut dalam etanol (95%) pekat, 

kloroform pekat, dioksan pekat, serta metanol pekat. Demi menajaga 

stabilitasnya, prednison harus disimpan dalam wadah tertutup baik 

(Farmakope Indonesia, 1979). 

 

ii. Prednisolon 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.14 Struktur Prednisolon (Siswandono, 2008) 
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 Prednisolon (1,2-dehidrokortison atau metakortandralon-

11β,17α,21-trihidroksipregna-1,4-diene-3,20-dion) dengan rumus 

molekul C21H28O5 ini berat molekulnya sebesar 360,4. Bentuk dari 

berupa serbuk kristal (polimorf) yang berwarna putih atau hampir 

putih dan bersifat higroskopik. Senyawa yang memiliki sinonim 

deltahidrokortison ini dapat melebur dan terdekomposisi pada suhu 

230ºC. Sifatnya dari senyawa ini kurang polar dapat dilihat dari 

koefisien pratisinya sebesar 1,58 dalam ctanol/buffer air pH 7,4, 

sehingga membuat kelarutannya 1:300 dalam air, 1:30 dalam etanol, 

1:27 dalam etanol absolut, 1:180 dalam kloroform, larut dalam 

metanol dan dioksan, sedikit larut dalam aseton (Codex, 1994). 

 Penyimpanan sediaan oral tablet pada sushu 15-30 ºC dan 

lindungi dari cahaya serta kelembaban, larutan pada suhu 4-25 ºC 

(atau pada refrigerator), sirup pada suhu 20-25 ºC (tidak 

diperbolehkan pada refrigerator) (AHFS, 2011). Dekomposisi 

prednisolon dalam keadaan anaerob terjadi pada  pH 8,3 dan suhu 

120ºC merupakan dekomposisi terberat (Codex, 1994). 

 Pada penggunaan klinisnya dapat digunakan prednisolon 

dalam bentuk prednisolon murni (Tablet 5 mg; sirup 5mg/5mL dan 

15mg/5mL; larutan dengan alkohol 5% dan propilen glikol), 

prednisolon asetat, prednisolon hemisuksinat, prednisolon heksanoat, 

prednisolon natrium metasulfobenzoat, prednisolon pivalat, 

prednisolon natrium fosfat (Larutan 5mg/mL; 15mg/5mL), 

prednisolon steaglat, prednisolon tebutat (Codex, 1994; AHFS, 2011) 
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CH3 

iii.  Metil Prednisolon 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.15 Struktur metilprednisolon (Siswandono, 2008) 
 

Metilprednisolon (6α-metilprednisolon atau 11β,17α,21-

trihidroksi-6α-metilpregna-1,4-diene-3,20-dion) dengan rumus 

molekul C22H30O5 memiliki berat molekul sebesar 374,5. Bentuk 

metilprednisolon adalah bubuk kristal (polimorf) tak berbau yang 

berwarna putih atau hampir putih yang akan melebur dan terjadi 

dekomposisi ada suhu sekitar 240-243ºC. Koefisien partisinya dalam 

oktanol/buffer fosfat pH 7,4 sebesar 238,18, sehingga praktis tidak 

larut pada air, sedikit larut dalam etanol (1:100), dioksan, dan 

metanol. Sedikit larut pada aseton, kloroform dan eter (Codex, 1994). 

 Untuk memastikan stabilitas sediaan, penyimpanan sediaan 

oral (tablet) pada suhu 20-25ºC dan pada wada rapat, terhindar cahaya 

pada suhu 15-30ºC. Sedangkan sediaan parenteral dalam bentuk 

bubuk untuk injeksi (sebelum direkonstitusi) disimpan pada suhu 20-

25ºC dan begitu juga untuk sediaan larutan yang telah terekonstitusi 

namun direkonstitusi ulang setelah 48 jam. Pada suspensi untuk 

injeksi disimpan pada suhu 20-25ºC. Dosis tunggal suspensi 

metilprdnisolon asetat untuk injeksi tidak dimaksudkan untuk 

pemberian dosis berulang sehingga sisa suspensi harus dibuang. 
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Sedang pada penggunaan dosis berulang suspensi metilprednisolon 

asetat oerlu dilakukan dengan teknik aseprik yang tepat untuk 

mencegah adanya kontaminan. Gunakan larutan povidone iodine atau 

produk semacamnya untuk membersihkan ujung vial sebagai tempat 

keluarnya cairan sebelum diambil. Walaupun umumnya steril namun 

beberapa vial mungkin telah terkontaminasi maka penting untuk 

menggunakan semprit dan jarum steril sekali pakai. Sama seperti 

kortikosteroid lain, suspensi metilprednisolon asetat tidak labil 

terhadap suhu panas, sehingga tidak dapat dilakukan sterilisasi dengan 

autoklaf (AHFS, 2011). Pada penggunaan klinisnya dapat digunakan 

metilprednisolon murni metilprednisolon asetat, metilprednisolon 

hemisuksinat, metilprednisolon natrium suksinat (Codex, 1994). 

 

2.3.1.2.2 Farmakodinamik 

 Prednison dan prednisolon pada prinsipnya merupakan agen 

imunosupresan dan antiinflamasi. Keduanya merupakan golongan 

glukokortikoid, namun memiliki sebagian aktivitas mineralokortikoid 

sebagaimana hidrokortison dan kortison. Prednison dalam bentuk 

inaktif hingga diubah menjadi prednisolon. Efek antiinflamasi 

didapatkan dengan penurunan inflamasi melalui mekanisme 

penstabilan membran leukosit lisosom, mencegah pelepasan asam 

hidrolase yang bersifat destruktif oleh leukosit, atau memgurangi 

adesi leukosit dari kapiler endotelium. Selain itu, mekanisme 

antiinflamasi prednisolon lainnya yakni dapat menghalangi akumulasi 

makrofag pada area terinflamasi kemudian menurunkan permeabilitas 

dinding kapiler dan pembentukan udem. Kemudian ia dapat 

menurunkan proliferasi fibroblas, deposisi kolagen, dan akibat dari 

pembentukan luka pada jaringan. Prednisolon juga digunakan sebagai 
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imunosupresan melalui beebrapa mekanisme, diantaranya yakni 

aktivitas antagonis histamin dan kemampuannya dalam melepaskan 

kinin dari substrat. Kemudian dapat mencegah respon imun dengan 

menurunkan kativitas dan volume sistem limfa dan menyebabkan 

limfositopenia. Prednisolon mampu menunkan konsentrasi 

imunoglobulin dan pelengkapnya, serta melewatkan komplek imun 

melalui bagian bawah membran. Selain itu, prednisolon juga menekan 

reaktivitas jaringan pada interaksi antibodi-antige. Namun efeknya 

yang luas pada tubuh menimbulkan mekanisme aksi lain, yakni 

diantaranya, prdnisolon dapat menstimulasi sel eritoid dari sumsum 

tulang, memperpanjang waktu hidup eritrosit dan platelet, serta 

menyebabkan neutrofilia dan eosinopenia. Selain itu, efek lain  yang 

dapat ditimbulkan yakni menyebabkan terjadinya glukoneogenesis, 

redistribusi lemak dari area perifer ke sentral tubuh, serta dapat pula 

menyebabkan katabolisme protein, yang mana dapat menghasilkan 

keseimbangan nitrogen negatif. Efek lain yang dapat ditimbulkan 

yakni terkait kemampuannya dalam mereduksi absorbsi kalsium pada 

intestin dan meningkatkan ekskresinya pada renal (AHFS, 2011). 

Pemberian prednison dan prednisolon oral dapat berupa 

sirup, tablet dan larutan (dapat pula larutan konsentrat) dengan dosis 

yang biasa digunakan pada orang dewasa sebesar 5-60 mg per hari. 

Dosis tersebut terbagi dalm 2-4 kali seharinya, bergantung pada 

penyakit yang sedang diterapi (AHFS, 2011). 

Sedangkan metil prednisolon dan derivatifnya pada dasarnya 

digunakan sebagai agen antiinflamasi atau imunosupresan. Metil 

prednisolon hanya memiliki efek mineralokortikoid yang minimal. 

Bila metil prednisolon digunakan pada terapi kekurangan hormon 

adrenokrtikal akan kurang efektif, karenanya  perlu dikombinasi 
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dengan golongan mineralokortikoid (AHFS, 2008). Metil prednisolon 

digunakan secara oral dengan dosis awal yang diberikan untuk orang 

dewasa berkisar pada 2-60 mg. Per hari namun bergantung pada 

penyakit yang akan diterapi serta kondisi pasien dan biasanya dibagi 

dalam 4 dosis sehari (AHFS 2008, AHFS 2011). 

Salah satu bentuk derivatif dari metil prednisolon yakni, 

metilprednisolon asetat dapat diberikan melalui rute intra muskular 

(IM), intra artikular, intra lesional, atau injeksi jaringan lunak namun 

tidak dapat diberikan melalui intratekal karena dapat memunculkan 

ESO yang berbahaya. Metilprednisolon asetat merupakan senyawa 

yang diabsorbsi dengan lambat sehingga tidak disarankan untuk 

pemberian IM pada keadaan membutuhkan segera dalam waktu yang 

pendek. Dosis yang sering digunakan pada orang dewasa sebesar 10-

80 mg. Apabila ingin memperlama kadar metil prednisolon asetat 

dalam darah dapat dilakukan dengan memberikannya secara IM sekali 

seminggu sebab dosis metil prednisolon asetat setara dengan 7 kali 

dosis oral metil prednisolon per harinya. Hampir sama dengan IM, 

penggunaan metil prednisolon asetat dengan rute intra-artikular, 

penyerapan berlangsung sangat lambat dan bertahap paling tidak 

selama 7 hari. Intra artikular, intra lesional, dan injeksi pada jaringan 

lunak dapat diulang 1-5 minggu pertahun bergantung pada respon 

pasien (AHFS, 2008). 

Bentuk lain dari derivatif metil prednisolon yang sering 

digunakan dalam penggunaan klinis, yaitu metilprednisolon natrum 

suksinat, dapat diberikan melalui IM atau intravena (IV) injeksi 

langsung maupun infus. Absorbsi senyawa ini pada rute pemberian IM 

berlangsung dengan cepat. Biasanya metilprednisolon natrium 

suksinat dilarutkan dalam water for injection (WFI) atau dengan 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROFIL PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID... DHITA AMALINA R.P.



50 
 

 
 

kombinasi pelarut organik/non organik lain seperti benzil alkohol 

0,9% sebelum diberikan dengan injeksi IV langsung. Sedangkan untuk 

penggunaan metil prednisolon natrium suksinat direkontitusi terlebih 

dahulu dalam pelarut seperti dektrosa 5% atau NaCl 0,9% sebelum 

diberikan dengan infus. Dosis umum penggunaan IM maupun IV 

metilprednisolon natrium suksinat pada manusia dengan kondisi 

normal biasanya diberikkan dalm 10-1,5 g per hari. Sifatnya 1,24 kali 

lebih poten daripada prednison dan prednisolon. Seringkali digunakan 

ketika terapi oral tidak memungkinkan atau karena dibutuhkannya 

dosis besar parenteral (Anderson, 2001; AHFS, 2008) Sedangkan 

menurut AHFS (2011) penggunaan derivat metilprednisolon salah 

satunya Na suksinat dapat digunakan utnuk terapi melalui rute IV atau 

IM dengan dosis biasanya 10-250 mg yang dapat diulang hingga lebih 

dari 6 kali sehari. Pada kondisi yang lain yakni melalui rute IV yang 

dilanjutkan melalui rute IV atau IM, regimentasi dosis Na suksinat 

yang digunakan berbeda lagi. Untuk terapi dengan dosis tinggi, 

diberikan 30mg/kgBB selama paling tidak 30 menit yang dapat 

diulangi setiap 4-6 jam selama 48 jam. Terapi dengan dosis tinggi 

hanya diberikan hingga keadaan pasien stabil, biasanya selama 48-72 

jam (Codex, 1994). 

Kontraindikasi prednison, prednisolon, dan metilprednisolon 

yakni pasien yang memberi reaksi hipersensitivitas dengan 

pemberiannya, pada kondisi ini juga berlaku untuk jenis kortikosteroid 

lain. Selain itu penderita infeksi jamur sistemik dan pasien yang akan 

terancam kesehatannya terganggu bila diberikan kortikosteroid selaku 

imunosupresan (sehingga rentan terhadap infeksi) (AHFS, 2011). 

Interaksi potensial kortikosteroid dapat dilihat pada Tabel II.6. 
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Tabel II.6 Interaksi Prednison, Prednisolon, dan Metilprednisolon 
dengan Obat Lain (AHFS, 2011) 

Obat Interaksi Saran 
Amfoterisin B Dapat meningkatkan pembuangan 

natrium (efek kortikosteroid) 
Penggunaan bersaaman perlu 
dilakukan observasi yang dalam. 

Oral antikoagulan Terjadinya interaksi keduanya 
dapat meningkat/menurunkan efek 
antikoagulan. 

Monitor indeks koagulasi untuk 
mendapatkan efek antikoagulan 
yang diinginkan. 

Antikolenesterase Pada pasien miastenia gravis dapat 
menyebabkan lemah yang parah. 

Bila memungkinkan, tarik kembali 
antikolinesterase ≥24 jam sebelum 
pemberian kortiksteroid. 

Terapi antidiabet Glukokortikoid meningkatkan 
kadar glukosa dalam darah. 

Membutuhkan penyesuaian dosis 
dari antidiabetik oral atau inulin. 

Barbiturat Meningkatkan metabolisme 
prednisolon. 

Membutuhkan peningkatkan dosis 
prednisolon. 

Glikosida jantung Penggunaan bersamaan, dapat 
meningkatkan resiko aritmia (hasil 
potensial hipoklemia). 

 

Siklosporin Menurunkan klirens plasma 
pednisolon dan meningkatkan 
akvitas keduanya  

Kemungkinan keracunan obat, 
perlu dilakukan penyesuaian dosis 
pada penggunaan bersamaan. 

Diuretik, boros 
kalium 

Meningkatkan efek glukokortikoid 
dalam membuang natrium. 

Monitor perkembangan dari 
keadaan hipokalemia. 

Efedrin Meningkatkan metabolisme 
kortikosteroid. 

Meningkatkan dosis pemberian 
prednisolon. 

Estrogen Dapat memunculkan efek potensial 
kortikosteroid. 

Penyesuaian dosis kortikosteroid 
diperlukan bila estrogen diberikan 
pada regimentasi dosis yang stabil. 

Ketokonazol Menurunkan metabolisme 
prednisolon. 

Menurunkan dosis glukortikoid 
pada penggunaan beramaan untuk 
mencegah efek samping potensial. 

OAINS Meningkatkan resiko efek 
samping pencernaan (ulserasi) 
Meningkatkan klirens asam 
salisilat. Penggunaan prednisolon 
dengan indometasin dapat 
meningkatkan prednisolon bebas 
plasma sehingga konsentrasi total 
tidak berubah. Indometasin 
memiliki efek hemat steroid. 

Observasi mendalam pasien yang 
menerima kedua obat tersebut 
untuk melihat efek samping yang 
muncul dari keduanya. Efek 
kortikosteroid dapat menurunkan 
konsentrasi salisilat. 
Gunakan aspirin dan 
kortikosteroid dengan fokus 
hipotrombinemia. 
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Lanjutan Tabel II.6 Interaksi Prednison, Prednisolon, dan 
Metilprednisolon dengan Obat Lain (AHFS, 
2011) 

Obat Interaksi Saran 
Fenitoin Meningkatkan metabolisme 

prednisolon. 
Mungkin dibutuhkan peningkatan 
dosis prednisolon. 

Rifampin Meningkatkan metabolisme 
prednisolon. 

Mungkin dibutuhkan peningkatan 
dosis prednisolon. 

Troleandomisin Menurunkan klirens 
kortikosteroid. 
Dapat menyebabkan penurunan 
respon toksoid dan menghidupkan 
atau inaktivasi vaksin 

Dibutuhkan penurunan dosis 
kortikosteroid pada penggunaan 
bersamaan untuk menghindari 
efek samping potensial. 

Vaksin dan 
toksoid 

Berpotensi terjadinya replikasi 
pada beberapa organ, melemahkan 
vaksin. 
Dapat memperburuk reaksi 
neurologis pada beberapa vaksin 
(dosis suprafisiologis) 

 

 

2.3.1.2.3 Farmakokinetik 

Durasi absorbsi untuk aktivitas antiinflamasi prednison dan 

prednisolon diperkirakan 1,25-1,5 hari pada penggunaan 50 mg dosis 

oral tunggal (setara dengan aksis HPA). Absorbsi dari injeksi IM 

prednisolon Na suksinad adalah cepat. Absrbsi sitemik 

metilprednisolon asetat membutuhkan waktu yang lama (lambat) bila 

melalui rute intraartikular, intrabursal, intrasinovial, intradermal, atau 

injeksi jaringan lunak. Absorbsi pada tempat injeksi intraartikular 

biasanya sangat lama dan berlangsung selama kurang lebih 7 hari. 

Mula kerja pada pemberian IM (80-120 mg) pada pasien dengan 

keracunan hebat tumbuhan menjalar, perbaikan munul stelah 8-12 

jam. Sedangkan durasi aktivitas antiinflamasi metilprednisolon 
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siperkirakan setara dengan supresi HPA aksis sekitar 1,25-1,5 hari 

untuk penggunaan oral 40 mg dosis tunggal (AHFS,2011). 

Setelah proses absorsi, maka obat terdisibusi dalam tubuh. 

Distribusi golongan kortikosteroid yakni cepat terpindahkan dari 

darah dan terdistribusi menuju otot, hati, kulit, usus dan ginjal. Pada 

ibu hamil atau menyusui, kortikosteroid dapat terdistribusi pada air 

susu ibu dan plasenta. Kemampuan prednisolon dalam berikatan 

dengan protein plasma transkortin adalah tinggi afinitasnya namun 

bersaing dengan kortisol dalam berikatan dengan protein ini. Karena 

hanya obat yang tidak berikatan dengan protein yang dapat aktif 

secara farmakologi, sehingga pasien dengan kadar albumin serum 

yang rendah akan rentan terhadap efek glukokortikoid. Selain itu, 

glukokortikoid juga dapat menembus sawar plasenta serta dalam air 

susu ibu (AHFS, 2011). 

 Sedangkan proses metabolisme kortikosteroid terjadi pada 

sebagian besar organ menjadi senyawa inaktif. Kemudian, setelah  

metabolisme obat selesai maka masuk pada proses eliminasi. Pada 

pasien dengan keadaan khusus seperti hipotiroid, maka klirens 

kortikosteroid akan menurun dan sebaliknya pada pasien hipertiroid 

yakni klirens akan meningkat. Sehingga terjadinya perubahan status 

pada tiroid perlu diikuti dengan penyesuaian dosis kortikosteroid 

Waktu paruh metilprednisolon aktu 2,5-3,5 jam setelah penggunaan 

oral, IV maupun IM dari metilprednisolon Na suksinat (AHFS, 2011). 
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2.3.1.3  Glukokortikoid Kerja Panjang 

2.3.1.3.1 Karakteristik 

i. Deksametason 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Struktur Deksametason (Siswandono, 2008) 
 

Deksametason (9α-floro-16α-metilprednisolon atau 9α-floro-

11β,17α,21-trihidroksi-16α-metilpregna-1,4-diene-3,20-dion) 

memiliki struktur molekul C22H29F05 dan berat molekul sebesar 392,5. 

Deksametason berbentuk butiran krital (polimorf) putih atau hampir 

putih yang akan melebur pada suhu 50-255ºC dengan disertai proses 

dekomposisi. Sifat kelarutannya, praktis tidak larut dala air, larut 1:42 

dlam etanol dan 1:165 dalam kloroform. Sedikit larut dalam aseton, 

metanol, dan dioksan. Sangat sedikit larut dalam eter (Codex, 1994). 

 Deksametason dalam bentuk tablet sangat stabil oleh udara 

namun harus dilindungi dari cahaya. Pada penyimpanan dengan suhu 

25ºC dan kelembaban udara 60%, memiliki half-life selama 542 hari. 

Pada penggunaan klinisnya dapat digunakan deksametason murni, 

deksametason asetat, deksametason isokotinat, deksametason fosfat, 

deksametason natrium metasulfobenzoat, dan deksametason natrium 

fosfat (Codex, 1994). 
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ii. Betametason 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.17 Struktur Betametason (Siswandono, 2008) 

 

Betametason atau flubenisolon (9α-floro-16β-

metilprednisolon atau 9α-floro-11β,17α,21-trihidroksi-16β-

metilpregna-1,4-diene-3,20-dion) yang struktur molekulnya 

C22H29FO5 dan berat molekul sebesar 392,5. Betametason berbentuk 

butiran krital (polimorf) putih atau hampir putih yang akan melebur 

pada suhu 240ºC dengan disertai proses dekomposisi. Sifat 

kelarutannya, praktis tidak larut dalam air, larut 1:75 dalam etanol dan 

1:15 dalam etanol hangat. Sedikit larut dalam aseton, metanol, dan 

dioksan. Sangat sedikit larut dalam eter dan kloroform (Codex, 1994). 

 Betametason dibawah kondisi alkali dan anaerobik (pH 8,3) 

dapat menghasilkan produk dekomposisi berupa asam 17-deoksi-17-

karboksilat dan derivat 17-deoksi-20hidroksi-21-karboksilat. Pada 

penyimpanan dengan suhu 25ºC dan kelembaban udara 60%, memiliki 

half-life selama 542 hari. Pada penggunaan klinisnya dapat digunakan 

betametason murni, betametason asetat, betametason dipropionat, 

betametason natrium fosfat, dan deksametason benzoat (Codex, 1994). 
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2.3.1.3.2 Farmakodinamik 

 Rute pemberian deksametason oral sebagai tablet, larutan, 

dan larutan konsentrat.  Larutan konsentrat dapat digunakan dengan 

melarutkannya dalam jus tau cairan berasa lainnya atau makanan 

semisolid sebelum diberikan. Gunakan penetes terkalibrasi yang 

diberikan dari pablik pemroduksinya. Ambil sejumlah larutan sesuai 

yang diresepkan dengan penetes tersebut dan perhatikan skalanya. 

Kemudian peras penetes hingga cairan menetes  ke dalam makanan 

atau minuman dan aduk campuran tersebut selama beberapa detik lalu 

segera makan atau minum campuran yang mendung deksamettason 

tersebut. Sedangkan rute pemberian deksametason lainnya adalah IV 

baik injeksi langsung maupun infus. Ketika deksametason Na fosfat 

diberikan kepada pasien melalui infus maka obat bisa ditambahkan 

dalam larutan dekstrosa atau NaCl dan digunakan selama 24 jam. 

Larutan tersebut harus bebas darii oengawet bila digunakan untuk bayi 

yang abru lahir, terutama bayi prematur. Sama dengan pemberian 

injeksi IV, pemberian injeksi IM juga digunakan deksametason Na 

fosfat. Penyerapan pada tempat injeksi IM adalah cepat namun tidak 

secepat IV bila keduanya dibandingkan. Sehingga jangan tergesa 

memberi injeksi IM untuk kondisi pasien perdarahan (Codex, 1994) 

  

2.3.1.3.3 Farmakokinetik 

Deksametason dan betametason adalah obat golongan 

kortikosteroid yang poten dan bersifat long-acting (konsentrasinya 

bertahan lama dalam sirkulasi tubuh). Dosis yang diberikan kepada 

pasien bermacam-macam tergantung pada penyakit dan respon pasien. 

Namun karena sifatnya yang long-acting sehingga tidak disarankan 

untuk pemberian beberapa kali sehari. Namun karena ia termasuk 
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dalam sub golongan glukokortikoid sehingga hanya sedikit terjadi atau 

bahkan tidak sama sekali terjadi retensi mineral (Anderson, 2001). 

 

2.3.2 Mineralokortikoid 

 Mekanisme kerja mineralokortikoid secara umum 

berhubungan dengan metabolisme elektrolit dan air. Hormon ini 

memelihara fungsi ginjal dengan mengatur pemasukan ion natrium 

dan pengeluran ion kalium pada tingkat jaringan. Sedangkan pada 

tingkat molekul, hormon berinteraksi membentuk kompleks 

terpulihkan dengan reseptor khas yang terdapat pada bagian inti ginjal. 

Pembentukan kompleks tersebut merangsang sintesis RNA dan enzim 

yang diperlukan untuk pengangkutan aktif ion Na, sehingga 

menimbulkan efek mineralokortikoid yakni peningkatan pemasukan 

ion natrium dan engluran ion kalium. Pada penggunaan klinis, 

mineralokortikoid banyak digunakan dalam penyembuhan penyakit 

Addison kronis karena gangguan fungsi kelenjar adrenal. Hormon 

mineralokortikoid yang diproduksi dalam tubuh: aldosteron, 

deoksikortikosteron, dan fluodrokortison (Siswandono, 2008). 

 

2.3.3 Efek Samping Kortikosteroid 

Namun selanjutnya peneliti dihadapkan pada resiko 

munculnya efek samping yang tidak diinginkan pada pasien dengan 

semakin tingginya kadar kortikosteroid yang digunakan (Dallan et al., 

2011). Pada umumnya efek samping penggunaan periode pendek 

kortikosteroid (prednison oral) tidak berbahaya (Richards, 2008). Efek 

samping yang terjadi setelah 2-3 minggu hari penggunaan 

kortikosteroid dengan dosis di atas 40 mg biasanya dapat diterima dan 

dikelola dengan baik seperti penambahan berat badan, moonface, 
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gastritis, hiperglikemi, perubahan nafsu makan, mood dan pola tidur, 

hingga sedikit kasus nekrosis avaskular dari pinggul. Penggunaan 

jangka panjang (lebih dari sebulan) dengan dosis kumulatif 290-700 

mg, dapat memunculkan efek samping berupa glaukoma, nekrosis 

avaskular, osteoporosis, kerentanan terhadap infeksi kuman, hingga 

supresi adrenal (Richards, 2008; Choi et al., 2014). 

Pada beberapa kasus karena sifat dexametason yang sangat 

poten, ditemukan ESO deksametason yakni gatal-gatal atau sensasi 

terbakar pada daerah perineal yang dapat terjadi setelah pemberian 

secara IV (Anderson, 2011).Apabila penggunaan kortikosteroid 

dihentikan secara mendadak setelah penggunaan jangka panjang dapat 

menyebabkan ketidakcukupan akut adrenal dalam memenuhi 

kebutuhan hormon kortikosteroid seperti yang terdapat pada Gambar 

2.19 dan Gambar 2.20. Selanjutnya keadaan tersebut dapat 

menimbulkan gejala withdrawal, seperti otot lemah, nyeri otot, 

demam, perubahan mental, mual, hipoglikemi, hipotensi, dehidrasi, 

dan terkadang bahkan menyebabkan kematian. Sehingga penghentian 

kortikosteroid setelah penggunaan jangka panjang harus dengan 

pengurangan dosis secara bertahap (tapering off) sebelum benar-benar 

dihentikan (Siswandono, 2008). 

Gambar 2.18 B yang mana terdapat masukan glukokortikoid 

dari luar yang tetap disertai dengan produksi kortisol endogen dalam 

tubuh dapat digambarkan dalam grafik kadar keduanya, seperti pada 

Gambar 2.19. Pada gambar tersebut menunjukkan penurunan kortisol 

endogen tubuh normal pada periode konsumsi glukokortikoid dari 

luar. Hal tersebut disebabkan karena glukokortikoid dari luar telah 

cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Setelah kadar eksogen 

glukokortikoid dalam plasma habis, maka kortisol kembali diproduksi 

D 
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hingga eksogen glukokortikoid kembali dikonsumsi dan mencapai 

plasma darah. Sehingga ketika dosis eksogen glukokortikoid 

diperbesar sehingga telah cukup memenuhi kebutuhan tubuh, maka 

endogen kortisol tidak diproduksi. 

 

Gambar 2.18 Produksi glukokortikoid kortisol oleh korteks adrenal: A. 
Pada keadaan normal (30 mg/mL); B. Saat diberi tambahan 
konsumsi glukokotikoid dari luar (dosis < kortisol normal 
tubuh); C. Saat diberi tambahan konsumsi glukokortikoid 
dari luar (dosis ditingkatkan menjadi > kortisol normal 
tubuh), sehingga produksi kortisol normal berhenti karena 
kadar dalam tubuh telah tercukupi; D. Saat penggunaan 
glukokortikoid dari luar dihentikan, namun produksi kortisol 
telah terbiasa sedikit (Lullman et al., 2005). 

 

Gambar 2.21 Kadar endogen kortisol dalam tubuh pada periode 
konsumsi glukokortikoid dari luar (Luellman et al., 2005). 

A B C D 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROFIL PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID... DHITA AMALINA R.P.



60 
 

 
 

2.4 Kortikosteroid Pada SHL 

2.4.1 Kortikosteroid Sintetik Pada Terapi SHL 

Kortikosteroid sintetik yang digunakan pada terapi SHL 

adalah prednison, metil prednisolon, dan deksametason. Diantara 

ketiganya, prednison oral seringkali dipilih sebagai terapi utama lini 

petama dalam kasus SHL (Novita dan Yuwono, 2013). 

Prednison digunakan dalam dosis 10 mg empat kali atau 

setara dengan 40 mg sehari dengan tapering off tiap tiga harinya 

(Fedriani, 2015). Buku Pedoman Diagnosis dan terapi (PDT) RS Dr. 

Soetomo Surabaya tahun 2015 menyebutkan hal yang hampir serupa 

yakni pada SHL digunakan prednison 40-60 mg/hari pada pagi hari 

selama seminggu. Selanjutnya dosis diturunkan secara bertahap atau 

tapering off. Namun penelitian lain menggunakan dosis prednison 

sebesar 1 mg/kg BB per hari selama 10 hari pertama dengan dosis 

maksimal 60mg/hari, kemudian dilakukan tapering off secara 

perlahan. Apabila terjadi perbaikan pada 10 hari setelah penggunaan 

maka terapi dilanjutkan dengan penggunaan dosis penuh selama 10 

hari berikutnya, dan siklus tersebut dapat diulang hingga tidak 

ditemukan lagi adanya perbaikan, biasanya digunakan selama 10-14 

hari (Fedriani, 2015; Novita dan Yuwono, 2013). 

Pada kondisi tertentu pasien tidak mengalami pemulihan 

yang cukup efektif, sehingga dibutuhkan terapi penyelamatan/ salvage 

therapy. Steroid intratimpanik dapat menjadi pilihan dalam terapi 

penyelamatan. Prednison pada dosis ini ekuivalen dengan 48 mg 

metilprednisolon dan deksametason 10 mg. Penggunaan steroid 

intratimpanik selanjutnya dapat dikombinasi dengan kortikosteroid 

sistemik ataupun tunggal, banyak digunakan larutan deksametason 2-

4mg/ml sampai 25 mg/ml atau larutan metilprednisolon 32 mg/ml 
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sampai 62,5 mg/ml sebanyak 0,3-0,5 ml (Fedriani, 2015; Novita dan 

Yuwono, 2013). 

Perbedaan nilai ekuivalensi deksametason dengan prednisone 

dan metilprednisolon disebabkan karena deksametason yang 

merupakan glukokortikoid tidak memiliki efek mineralokortikoid 

seperti prednison atau prednisolon dan waktu paruh biologisnya yang 

lebih lama (36-54 jam), serta 10 kali memiliki afinitas yang lebih baik 

pada reseptor dibandingkan dengan prednison (Gallo et al., 2013). 

Pada penggunaan intratimpanik, deksametason diabsorbsi dengan baik 

pada stria vaskular dan jaringan sekitar dibandingkan dengan 

metilprednisolon yang lebih lama bertahan pada endolimfe sekitar 4-6 

jam. Kadar metilprednisolon yang besar pada endolimfe menunjukkan 

hubungan terbalik dengan efektivitas kerja intraselulernya, sehingga 

deksametason lebih efektif pada perbaikan perfusi intratimpanik 

(Fedriani, 2015). 

 

2.4.2 Farmakodinamik Kortikosteroid Pada SHL 

Mekanisme spesifik kortikosteroid pada telinga bagian dalam 

belum dapat dipastikan dan dosis optimal belum ditentukan. Namun 

pada dasarnya semakin besar konsentrasi kortikosteroid dalam koklea 

memiliki asosiasi dengan besarnya perbaikan pendengaran pasien 

(Gallo et al., 2013). 

Para peneliti mengidentifikasikan letak reseptor 

kortikosteroid khususnya glukokortikoid yang berlimpah pada telinga 

bagian dalam dan terdapat di bagian koklea maupun jaringan 

vestibula. Namun konsentrasi tertinggi reseptor kortikosteroid 

ditemukan pada bagian ligamen spiral (Parnes, 1999; Lauttermann et 

al., 2005). Glukokortikoid sebagai golongan kortikosteroid yang 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROFIL PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID... DHITA AMALINA R.P.



62 
 

 
 

paling sering digunakan dalam kasus SHL, mampu memberi efek 

langsung pada ekspresi protein koneksin. Protein ini mampu 

membentuk jembatan penghubung di telinga bagian dalam yang mana 

berperan penting dalam pembaruan natrium (Lauttermann et al., 

2005). Penemuan tersebut dapat menguatkan pernyataan peneliti 

bahwa kortikosteroid dapat menyembuhkan inflamasi pada gangguan 

telinga secara sistemik maupun lokal (intratimpanik). Pemberian 

intratimpanik akan menghasilkan konsentrasi kortikosteroid pada 

telinga bagian dalam yang tinggi, sehingga akan bekerja lebih efektif 

bila kerusakan terjadi pada tulang atau membran labirin. Namun bila 

kerusakan terjadi diluar labirin, seperti pada neuron koklea atau 

vestibula maka diperlukan kortikosteroid sistemik (Parnes, 1999; 

Lauttermann et al., 2005).  

Namun peneliti menduga mekanisme kerja kortikosteroid 

pada telinga bagian dalam secara spesifik ada kaitannya dengan efek 

antiinflamasi, yakni, dapat meningkatkan mikrovaskularisasi koklea 

dan mencegah respon inflamasi (Zernotti et al., 2008). Mendukung 

pernyataan tersebut, penelitian lain menyampaikan bahwa 

kortikosteroid dapat menekan peningkatan permeabilitas sepanjang 

kapiler stria vaskular sehingga tidak terjadi vasodilatasi (Hashimoto et 

al., 2006). Namun kortikosteroid baru dapat aktif bekerja dalam 

intratimpani dan jaringan sekitarnya setelah diendositosis secara pasif 

maupun aktif (Fedriani, 2015). Selain itu, agar dapat memberi hasil 

yang efektif, kortikosteroid harus mencapai konsentrasi yang adekuat 

dalam perilimfa yang hanya dapat dicapai dengan dosis sistemik yang 

tinggi. Demikian tinggi konsentrasi kortikosteroid sistemik hingga 

dapat membawa ke dalam resiko efek samping yang tidak diinginkan. 

Dallan et al. juga mengatakan bahwa kortikosteroid dapat 
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meningkatkan ekspresi akuaporin. Akuaporin tersebut merupakan 

moleu integral protein yang dipercaya memiliki peranan penting 

dalam homeostasis (keseimbangan) air dan ion pada telinga bagian 

dalam. Maka bukan hal yang tidak mungkin bila  steroid 

meningkatkan pertukaran ion NA+ dan K+ pada stria vaskular 

sehingga dapat merestorasi keseimbangan endolimfa dan potensial 

endokoklear selanjutnya (Dallan et al., 2011).  

Kortikosteroid memiliki aksi selular yang tergetnya 

merupakan genom (DNA dalam nukleus) yang dapat jelas terlihat 

pada kadar yang tinggi setelah 1-2 jam penggunaan (efek sitoplasma). 

Tiap sel memiliki dua jenis reseptor kortikosteroid yakni tipe I untuk 

glukokortikoid dan tipe II untuk mineralokortikoid, keduanya ada 

pada koklear dan jaringan vestibular mamalia. Saat terjadi inflamasi 

maka reseptor glukokortikoid plasma akan teraktivasi sehingga proses 

transkripsi dan ekspresi gen pun akan teraktivasi untuk menghambat 

sintesis mediator inflamasi (sitokin). Glukokortikoid juga 

mempengaruhi metabolisme karbohidrat dan protein. Selain itu, 

glukokortikoid juga mengubah sifat kimia fisika membran sel dengan 

mengganggu stabilitas serta mengurangi permeabilitas membran 

terhadap kation (efek sitoplama). Akhirnya glukokortikoid juga 

mampu meregulasi osmolaritas selular dengan cara membentuk ikatan 

terhadap reseptor tipe II (mineralokortikoid) sehingga akan 

mengaktifkan enzim Na ATPase dan K ATPase. Enzim ini ditemukan 

pada bagian basis sel rambut luar dan dalam, jaring-jaring saraf 

timpanik dan ganglion spriral pada mamalia. Aktivasi enzim tersebut 

memberi efek positif pada intraselular yang terganggu dan osmolaritas 

ekstraselular, gradien elektrokimia, dan aktivasi neural yang diganggu 
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oleh kegaduhan selular, kerusakan fungsional koklea, dan penyakit 

autoimun pada telinga bagian dalam (Willoughby and Giroud, 1980). 

 

2.3.2 Farmakokinetik Kortikosteroid Pada Telinga Bagian 

Dalam 

Penelitian mengenai profil farmakokinetik kortikosteoid pada 

telinga bagian dalambaru dilakukan pada hewan coba sehingga belum 

ada data farmakokinetik kortikosteroid pada telinga bagian dalam 

manusia. 

Data farmakokinetik metilprednisolon, deksametaon, dan 

hidrokortison dalam cairan perilimfa menunjukkan bahwa pada 

metilprednisolon paling tinggi pada 1 jam per tama yang diikuti 

dengan hidrokortison kemudian deksametason. Namun penurunan 

kadar hidrokortison lebih cepat bila dibandingkan dengan 

metilprednisolon dan metil prednisolon lebih lama berada dalam 

plasma. Sedangkan dalam cairan endolimfa, konsentrasi tertinggi tetap 

diraih oleh metilprednisolon dengan grafik yang menunjukkan 

peningkatan kadar sebelum kemudian menurun dengan bertahap. 

Kadar tertinggi kedua pada awal absorbsi dicapai oleh deksmetason 

namun kadarnya menurun dengan drastis setelahnya, sehingga 

kadarnya lebih cepat hilang dalam darah bila dibanding dengan 

hidrokortison. Namun diantara ketiganya, tetap metilprednisolon 

berada dalam cairan endolimfa paling lama (Parnes et al., 1999) 

seperti pada Gambar 2.20. 
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Gambar 2.20 Profil kadar hidrokortison, metilprednisolon, dan deksametason 
pada A.Cairan perilimfa dan B. Cairan endolimfa pada 
marmut (Parnes et al., 1999).  

 

2.5 Drug Utilization Study 

 Drug utilization Study (DUS) merupakan markering, 

distribusi, peresepan, dan pengunaan obat di masyarakat dengan 

menekankan pada hasil terapi, konsekuensi sosial, dan ekonomi, 

pertama kali dikenalkan oleh WHO (World Health Organization) pada 

tahun 1977 dan dapat dibagi menjadi studi deskriptif serta analisis. 

Studi deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan pola penggunaan 

obat dan mengidentifikasi problem terkait obat melalui studi 

mendetail. Studi analisis mencoba menghubungkan data penggunaan 

obat untuk menggambarkan angka kematian, outcome terapi, dan 

kualitas asuhan dengan tujuan untuk menaksir rasionalitas terapi obat. 

Hal ini merupakan bagian penting dari farmakoepidemiologi (metode 

epidemiologi untuk mempelajari penggunaan obat secara klinis dalam 

populasi) sebagaimana DUS dapat mendeskripsikan luas, sifat, dan 

faktor penentu pemberian obat (WHO, 2003). 

B A 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Kerangka Konseptual Studi Penggunaan Kortikosteroid Pada 

Kasus Sudden Hearing Loss (SHL) 
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Intratimpani
k 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROFIL PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID... DHITA AMALINA R.P.



67 
 

 
 

3.2 Penjelasan Kerangka Konseptual Studi Penggunaan 

Kortikosteroid Pada Kasus Sudden Hearing Loss (SHL) 

 Tuli (hilangnya kemampuan pendengaran) mendadak atau Sudden 

Sensorineural Hearing Loss (SSNHL) adalah hilangnya sensitivitas 

pendengaran pada ≥30 dB lebih dari tiga frekuensi berturut-turut dalam 

periode 3 hari (72 jam). Kasus ini dapat diawali gejala klinis seperti rasa 

penuh di telinga, tinitus, vertigo, dan dequilibrium atau tidak. 

Penyebab dari SHL ada yang dapat ditentukan namun lebih 

banyak yang tidak dapat ditentukan/ idiopatik/ Idiopathic Sudden Hearing 

Loss (SSHL). Penyebab tuli mendadak yang dapat ditentukan diantaranya 

kerusakan koklea/ membran koklea, infeksi virus, gangguan vaskuler, dan 

autoimunitas/ kelainan imunologi tubuh. Pada kasus tuli mendadak yang 

disebabkan oleh infeksi virus selanjutnya menyebabkan pembengkakan 

pada endotelum yang menandakan adanya inflamasi. Penyebab lain 

dikarenakan adanya kelainan imunologi tubuh (autoimunitas) yang 

memberikan respon berlebihan terhadap antigen yang masuk Kerusakan 

koklea diawali dengan kebocoran cairan perilimfe sehingga terjadi 

pencampuran antara cairan perilimfa dengan endolimfa yang 

menyebabkan perubahan potensial endokoklea sehingga terjadi kerusakan 

membran koklea. Penyebab keempatt dapat berkaitan dengan kelainan 

vaskuler. Kelainan vaskuler dapat diawali dengan terbentuknya beberapa 

jenis emboli, vasospasme arteri, dan perubahan bentuk tulang temporal 

yang kemudian menghambat pasokan O2 dalam vaskuler telinga. Seluruh 

kejadian inflamasi tersebut selanjutnya menyebabkan destruksi struktural 

telinga dan invasi fibrous yang memicu kerusakan pada telinga bagian 

dalam. Kerusakan tersebut kemudian menjadi penyebab terjadinya SHL. 

Respon pasien terhadap terapi kortikosteroid pada pasien dibagi 

menjadi dua yakni sensitif steroid dan resisten steroid. Pasien sensitif 
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steroid merupakan pasien yang memberi respon terhadap pengobatan 

steroid sehingga dapat terjadi perbaikan kondisi pada pasien. Perbaikan 

kondisi tersebut dapat terjadi dalam waktu yang relatif cepat atau lambat 

hingga benar-benar sembuh, dan hal tersebut berkaitan dengan lama 

penggunaan kortikosteroid. Sedang untuk pasien yang resisten terhadap 

kortikosteroid digunakan kombinasi kortikosteroid dengan antivirus, 

trombolitik, vasodilator, dan antioksidan yang terutama diberikan sesuai 

dengan hasil diagnosis dokter. Pemberian kortikosteroid pada pasien SHL 

perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai penggunaan obat ntuk 

mencegah dan mengatasi terjadinya problema obat meliputi efek samping 

seperti termasuk pertambahan berat badan, gastritis, hipertensi, 

hiperglikemi, katarak, nekrosis avaskular dari pinggul sejalan dengan 

perubahan nafsu makan, mood, pola tidur, bahkan meninggal dan 

interaksi poteniaL. Drug Utilization Study (DUS) yang dilakukan 

mengenai pengkajian jenis, dosis, lama pemberian, dan frekuensi 

pemberian kortikosteroid. Data yang digunakan pada studi tersebut 

berasal dari data medik pasien di Poli Audiologi RSUD Dr. Soetomo 

yang memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan. 
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3.3 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Kerangka operasional 

 

Data Observasi 

Analisis 

Data terkait terapi kortikosteroid: 

1. Jenis 
2. Regimentasi dosis 
3. Lama pemberian 
4. Rute pemberian 
5. Efek samping aktual dan potensial 
6. Interaksi aktual dan potensial (bila obat dikombinasi) 

No. Rekam Medik Pasien 

Data dari database/ buku reggistrasi/ IT pusat tentang pasien tuli mendadak di 
Poli Audiologi RSUD Dr. Soetomo periode Januari 2013 – Desember 2015 

Data klinis: 

Audiometri 
nada murni 

1. Mengkaji jenis, regimentasi dosis, lama pemberian, dan 
frekuensi penggunaan kortikosteroid. 

2. Mengidentifikasi permasalahan terkait efek samping aktual dan 
potensial kortikosteroid. 

 
Kriteria Inklusi : Pasien tuli 

mendadak yang mendapat terapi 
kortikosteroid dan memiliki 
rekam medik yang lengkap 

Kriteria Eksklusi: Pasien rujukan 
dari rumah sakit atau klinik 

dokter spesialis lain yang tidak 
mendapatkan terapi di RSUD Dr. 

Soetomo. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional dengan 

data restrospektif dan digunakan analisa secara deskriptif. Penelitian ini 

disebut sebagai penelitian observasional sebab penelitian ini hanya 

mengamati dan menganalisa data pola terapi pasien yang ada di Dokumen 

Medik Kesehatan (DMK) di Poli Audiologi RSUD Dr.Soetomo Surabaya 

periode Januari 2012-Desember 2015. 

 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Poli Audiologi RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya pada bulan Maret-Mei 2016. 

 

4.3 Instrumen Penelitian 

 Dokumen Medis Kesehatan (DMK) bagian Poli Audiologi 

RSUD Dr. Soetomo untuk pasien sudden hearing loss atau tuli mendadak 

yang menjalani rawat jalan pada Januari 2012 – Desember 2015. 

 

4.4 Populasi dan Sampel 

4.4.1 Populasi 

 Seluruh pasien rawat jalan dengan diagnosis sudden hearing loss 

atau tuli mendadak di Poli Audiologi RSUD Dr.Soetomo Surabaya. 

4.4.2 Sampel 

 Pasien rawat jalan dengan diagnosis sudden hearing loss atau tuli 

mendadak di Poli Audiologi RSUD Dr.Soetomo Surabaya yang 
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memenuhi kriteria inklusi dan tidak masuk kriteria eksklusi. Jumlah 

sampel penelitian deskriptif minimal 30 (Hasan, 2002). 

 

4.5 Kriteria Sampel  

4.5.1 Kriteria Inklusi 

Pasien sudden hearing loss atau tuli mendadak sensorineural dan 

campuran yang mendapat terapi kortikosteroid. 

4.5.2 Kriteria Eksklusi 

Pasien rujukan dari rumah sakit atau klinik dokter spesialis lain 

yang tidak mendapatkan terapi di RSUD Dr. Soetomo. 

 

4.6 Definisi Operasional 

 Pasien SHL atau tuli mendadak adalah pasien dewasa 

dengan umur 12-70 tahun hilangnya sensitivitas pendengaran 

≥30 dB pada pengukuran lebih dari tiga frekuensi berturut-

turut dalam periode 3 hari (72 jam) (Gallo et al., 2013). 

 Data klinik adalah data hasil pemeriksaan audiometri nada 

murni pada pasien sudden hearing loss atau tuli mendadak. 

 Jenis obat adalah berbagai macam jenis kortikosteroid yang 

digunakan dalam terapi tuli mendadak yang diberikan kepada 

pasien sudden hearing loss atau tuli mendadak. 

 Dosis Pemberian adalah jumlah kortikosteroid untuk 

menghasilkan efek terapi yang diinginkan yakni perbaikan 

kondisi berupa pengembalian kemampuan pendengaran pada 

pasien sudden hearing loss atau tuli mendadak. 
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 Frekuensi pemberian adalah pengulangan penggunaan 

kortikosteroid dalam satu hari pemakaian pada pasien sudden 

hearing loss atau tuli mendadak. 

 Rute pemberian adalah cara p emberian kortikosteroid 

kepada pasien melalui jalur per oral, intravena, atau 

intratimpani pada pasien sudden hearing loss atau tuli 

mendadak. 

 Target terapi adalah tercapainya ambang dengar pasien 

kembali normal (kurang dari 25 dB) pada pasien sudden 

hearing loss atau tuli mendadak. 

 

Tabel IV.1 Kriteria Siegel: Derajat Perbaikan Pendengaran SSNHL (Park, 
2013). 

Tipe Perbaikan pendengaran 

Perbaikan komplit Level pendengaran akhir < 25 dB tanpa melihat 

capaian yang diperoleh. 

Perbaikan separuh Perbaikan melampaui 15 dB, dan level pendengaran 

akhir diantara 25-45 dB. 

Perbaikan sedikit Perbaikan melampaui 15 dB, tapi level pendengaran 

akhir lebih dari 45 dB. 

Tidak ada 

perbaikan 

Perbaikan kurang dari 15 dB atau level pendengaran 

akhir lebih dari 75 dB. 

 Pola terapi adalah suatu profil yang menggambarkan atau 

mendeskripsikan penggunaan kortikosteroid pada pasien 

sudden hearing loss atau tuli mendadak. 

 Efek samping adalah efek yang tidak dikehendaki 

disebabkan pemberian kortikosteroid pada dosis lazim yang 

diberikan pada pasien sudden hearing loss atau tuli 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROFIL PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID... DHITA AMALINA R.P.



73 
 

 
 

mendadak selama menjalani terapi, baik aktual maupun 

potensial. 

 

4.7 Ethical Clearance 

 Penelitian ini akan ditelaah oleh Komite Etik Penelitian RSUD 

Dr. Soetomo dan akan diterbitkan Surat Keterangan Kelayakan Etik 

apabila dinyatakan layak etik. 

 

4.8 Metode Pengumpulan Data 

 Data dalam penelitian ini berupa daftar terapi obat kortikosteroid 

yang diterima oleh pasien dengan diagnosis sudden hearing loss atau tuli 

mendadak beserta data klinis, data uji pemeriksaan audiometri lengkap, 

data radiologi, riwayat penyakit dan terapi obat yang dicatat pada lembar 

pengumpulan data. Disertai pula dengan identitas dan catatan kondisi 

pasien. 

 

4.9 Analisis Data 

Data yang didapat dalam bentuk prosentase penggunaan obat 

kortikosteroid untuk terapi pasien sudden hearing loss atau tuli 

mendadak. Kemudian data diolah dalam bentuk tabel atau diagram dan 

dilakukan analisis mengenai Drug Utilization Study (DUS) yang 

berlangsung selama terapi. Analisis data yang dilakukan meliputi: 

1. Jenis, regimentasi dosis, lama pemberian, dan frekuesi pemberian 

kortikosteroid dengan data klinik pada pasien dengan kasus tuli 

mendadak. 

2. Problema obat terkait efek samping aktual dan potensial yang 

mungkin terjadi dan muncul selama masa pengamatan. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

Penelitian terhadap pasien sudden hearing loss (SHL) atau tuli 

mendadak di Instalasi Rawat Jalan Poli Audiologi RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya ini telah melalui review dari Komite Etik Penelitian Kesehatan 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan telah dinyatakan “Layak Etik” dengan 

Surat Keterangan Kelaikan Etik No. 57/Panke.KKE/II/2016 seperti yang 

tertera pada Lampiran 1. 

Jenis penelitian ini adalah studi observasional retrospektif, 

periode data pada tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 

2015. Pasien yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 81 pasien dengan 

diagnosis sudden hearing loss (SHL) atau tuli mendadak dengan terapi 

kortikosteroid yang menjalani rawat jalan di Poli Audiologi RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya. Selanjutnya akan dilakukan pengolahan terhadap data 

yang telah terkumpul meliputi: data demografi pasien dan profil 

penggunaan kortikosteroid pada pasien SHL. 

 

5.1 Data Demografi Pasien SHL 

5.1.1 Profil Jenis kelamin Pasien 

 Pengumpulan data yang dilakukan pada 81 pasien SHL terdiri dari 

38 pasien laki-laki dan 43 pasien wanita. Berikut data distribusi jenis 

kelamin pasien yang dapat dilihat pada Tabel V.1. 

 

5.1.2 Profil Usia Pasien SHL 

 Pada penelitian ini, sebaran usia pasien SHL dikelompokkan 

menjadi enam kategori usia menurut standar klasifikasi umur untuk 

penelitian internasional oleh WHO (1982). Data dari penelitian ini 
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menunjukkan bahwa kasus SHL banyak terjadi pada kelompok pasien 

berusia 25-54 tahun yakni sebanyak 70%, seperti terlihat pada Tabel V.2. 

 

Tabel V.1 Distribusi Jenis Kelamin Pasien SHL 

Jenis kelamin Jumlah Pasien (%) Total (%) 
2012 2013 2014 2015 

Lelaki 4 (5) 13 (16) 10 (12) 11 (14) 38 (47) 
Wanita 7 (9) 18 (22) 11 (14) 7 (9) 43 (53) 
Total 11 (14) 31 (38) 21 (26) 18 (22) 81 (100) 
Keterangan : Prosentase dihitung dari 81 pasien SHL dengan terapi kortikosteroid. 
 

Tabel V.2 Sebaran Usia Pasien SHL 

Usia (tahun) Jumlah Pasien   (%) 
<1 - 0 

1-24 8 10 
25-54 57 70 
55-74 16 20 
75-84 - 0 
≥85 - 0 

Total 81 100 
Keterangan : Prosentase dihitung dari 81 pasien SHL dengan terapi kortikosteroid. 
 *Umur sampel : 12-70 tahun 
 

5.1.3 Pekerjaan dan Tempat Tinggal Pasien SHL 

Pada penelitian ini tidak semua pasien tertulis atau dapat terbaca 

data pekerjaan dan tempat tinggalnya dalam rekam medik. Jumlah pasien 

yang dilengkapi dengan data pekerjaan pada rekam medik 75 pasien 

(95%), sedangkan data tempat tinggal 72 (91%). Pada riwayat pekerjaan 

terdapat beberapa pekerjaan yang memungkinkan menjadi penyebab 

terjadinya SHL yakni supir truk (1%), tukang besi (1%), petugas mesin 

produksi (2%), tukang bangunan (1%), dan pekerja di pabrik mebel (1%) 

dikarenakan trauma akustik (paparan suara bising) oleh pesawat. Trauma 
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akustik juga dipegaruhi oleh riwayat tempat tinggal, terdapat 2% pasien 

yang bertempat tinggal di dekat Bandara Udara.  

 

5.2 Jenis Kasus SHL 

 Penyakit SHL diklasifikasikan menjadi tiga jenis yakni sudden 

sensorineural, conductive, and mix hearing loss (Lucente, 2011). Ketiga 

klasifikasi tersebut dapat terjadi pada satu sisi telinga (unilateral), atau 

terjadi pada kedua sisi telinga (bilateral) (Novita dan Yuwono, 2013). 

Namun data yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan tidak ada 

kasus SHL konduktif. Sedangkan kasus SHL yang sering terjadi adalah 

SHL sensorineural unilateral pada telinga kanan, seperti pada Tabel V.3. 

 

Tabel V.3 Jenis Kasus SHL 

Jenis Tuli 
Mendadak 

Jumlah pasien 
(%) 

Keterangan 

SNHL Unilateral Kanan 22 (27) SNHL disebabkan abnormalitas koklea atau 
struktur lain yang berperan dalam pengolahan 
impuls neural ke korteks auditorik otak, tuli 
terjadi tanpa adanya air bone gap sebab 
konduksi udara sebanding dengan konduksi 
pada tulang1,2 

SNHL Unilateral Kiri 19 (23) 
SNHL Bilateral 20 (25) 
SNHL Unilateral Kiri & 
MHL Unilateral Kanan - (0) 

SNHL Unilateral Kanan 
& MHL Unilateral Kiri 

6 (8) MHL disebabkan kerusakan yang terjadi pada 
penghantran suara di koklea oleh telinga tengah 
dan juga pada koklea atau saraf pendengaran 
pada telinga bagian dalam, kombinasi 
penurunan pendengaran sensorineural dan 
konduktif2 

MHL Unilateral Kanan 2 (2) 
MHL Unilateral Kiri 8 (10) 
MHL Bilateral 4 (5) 

TOTAL 81 (100) 
Keterangan : Prosentase dihitung dari 81 pasien SHL dengan terapi kortikosteroid. 
  SNHL : Sensorineural Hearing Loss; MHL : Mix Hearing Loss 
   1Nosrati and Zarenoe, 2009; 2Novita dan Yuwono, 2013 
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5.3 Faktor Prognosis SHL 

5.3.1 Kepatuhan Pasien Untuk Kontrol 

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat pola terapi kortikosteroid 

yang digunakan sehingga diperlukan data yang lengkap pada tiap 

kedatangan pasien. Namun pada penelitian ini, jumlah pasien yang tidak 

kontrol lebih banyak daripada pasien yang kontrol seperti pada Tabel V.4. 

 

5.3.2 Manifestasi Klinis Pasien SHL 

 Pada penelitian ini, manifestasi klinis yang dilihat berdasarkan 

keluhan dan pemeriksaan fisik pasien. Namun dari 81 subyek pada 

penelitian ini, 77 orang (95%) yang mengalami manifestasi klinis. Satu 

atau lebih manifestasi klinis yang dialami antar 77 orang pasien dengan 

diagnosa SHL tersebut dapat berbeda-beda. Pada penelitian ini tinnitus 

adalah manifestasi klinis yang sering terjadi (90%), seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel V.5. Manifestasi klinis tinnitus tersebut dapat 

berupa dengingan (86%), gemuruh (23%), dan desisan (12%).           

 

5.3.3 Etiologi Pasien SHL 

Pada penelitian ini penyebab pasien mengalami SHL dapat 

dihubungkan dengan penyakit yang dikeluhkan bersamaan dengan SHL 

atau riwayat penyakit pasien sendiri. Pembagiannya disesuaikan dengan 

jenis etiopatofisiologi pada pustaka, seperti pada Tabel V.6. 

 

5.3.4 Lama Penundaan Terapi Oleh Pasien SHL 

 Faktor prognosis lainnya dalam penelitian ini adalah penundaan 

terapi oleh pasien setelah munculnya manifestasi klinis atau setelah 

pendengaran terasa berkurang. Pengelompokan lama penundaan terapi 

berdasarkan rekomendasi oleh Kuhn (2011) dapat dilihat pada Tabel V.7. 
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Tabel V.4 Kepatuhan Pasien SHL Untuk Kontrol 

Kepatuhan 
kontrol 

Frekuensi Kontrol Pasien (minggu) Jumlah Pasien (%) 

1x 2x 3x >3x 
Kontrol 13 13 4 4 34 (42) 
Tidak kontrol - - - - 47 (58) 
TOTAL     81 (100) 
Keterangan : Prosentase dihitung dari 81 pasien SHL dengan terapi kortikosteroid. 
 

Tabel V.5 Manifestasi Klinis Pasien SHL 

Jenis Manifestasi 
Klinis 

Jumlah 
Pasien (%) 

Keterangan 

Tinnitus 73 (90) Perubahan sel rambut luar dapat memicu peningkatan 
gelombang suara yang masuk pada sistem 
pendengaran1 

Vertigo 30 (37) Perubahan biokimia di telinga bagian dalam atau 
adanya kerusakan pada membran bagian dalam 
mendekati vestibuler2 

Mual 9 (11) Muntah dipicu oleh eksitasi afferent impuls dari pusat 
sensorik yang diterima oleh pusat muntah di medula 
otak dan menyebabkan efferent impuls pada pusat 
saliva. Mual adalah kondisi awal menuju muntah3 

Muntah 9 (11) 

Keluar cairan 
(otorea) 

5 (6) Keluarnya cairan telinga tengah pada kondisi kronis 
akibat sumbatan eustachius yang memicu peningkatan 
sekresi cairan dan rusaknya membran timpanik 4,5 

Nyeri di telinga 
(otalgia) 

5 (6) Gangguan persarafan sekitar telinga yakni saraf 
kranial V, VII, IX, X, serta saraf servical spinal C2 
dan C37 

Telinga terasa 
penuh 

4 (5) Peningkatan aktivitas intrakranial atau telinga yang 
menyebabkan cedera membran Reissner „popping’ 
yang dapat menimbulkan eksplorasi telinga tengah dan 
gangguan fistula perilimfa6 

Telinga terasa 
hampa/ sunyi 

4 (5) Keadaan vakum pada telinga karena sumbatan pada 
eustachius (disfungsi ventilasi)5 

Lain-lain  1 (1) Bergantung pada penyakit komorbid pasien 
(pandangan berkunang-kunang, nyeri kepala dan gusi) 

Keterangan : Prosentase dihitung dari 81 pasien SHL dengan terapi kortikosteroid. 
 1Cinamon, 2001; 2DiPiro, 2005; 3Djafaar, 2007; 4Han, 2009; 5Kuhn, 

2011; 6Adams et al., 2012; 7Taziki and Behnampour, 2012. 
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Tabel V.6 Etiologi SHL Pada Pasien 

Jenis Etiologi Penyakit Penyerta/ Komorbid Jumlah pasien (%) 
Kelainan vaskular Hipertensi 

34 (42) 

16 (20) 
Diabetes melitus 11 (14) 
Cardiovascular Disease (CVD) 5 (6) 
Dislipidemia 2 (2) 

Trauma Akustik 

21 (26) 

 
Suara keras (bising) 9 (11) 
Penggunaan headset lama/sering 4 (5) 
Mekanis  
Trauma capitis 4 (5) 
Kecelakaan 3 (4) 
Korek telinga 1 (1) 

Infeksi Virus Pilek 

20 (25) 

8 (10) 
Gondongan (Mumps/Parotitis) 4 (5) 
Batuk 3 (4) 
Demam 2 (2) 
Riwayat Herpes zoster 1 (1) 
Riwayat cacar air (Varicella zoster) 1 (1) 
Toxoplasma gondii 1 (1) 

Kelainan Imunologi Systemic Lupus Erythemotosus (SLE) 1 (1) 1 (1) 
Lain-lain Kekambuhan tuli mendadak 2 (2) 2 (2) 
Keterangan : Prosentase dihitung dari 81 pasien SHL dengan terapi kortikosteroid. 

 

Tabel V.7 Lama Penundaan Terapi Oleh Pasien SHL 

Lama Penundaan Terapi* Jumlah Pasien (%) 
< 7 hari 23 (28) 
7 hari 17 (21) 
7 - 14 hari 10 (12) 
15 hari – 3 bulan 15 (19) 
>3 bulan 5 (6) 
Tidak ada data 11 (14) 
Total 81 (100) 
Keterangan : Prosentase dihitung dari 81 pasien SHL dengan terapi kortikosteroid. 
  *Pembagian waktu mengikuti penelitian Kuhn (2011) 
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5.4 Pola Penggunaan Kortikosteroid Pada Pasien SHL 

 Kortikosteroid merupakan terapi utama yang digunakan pada 

kasus SHL, terbukti dengan 98% dokter yang meresepkan kortikosteroid 

(Penido et al., 2005). Penggunaan kortikosteroid sebagai terapi utama 

pada kasus SHL terkait dengan etiopatofisiologi yang terjadi pada pasien 

dan mekanisme kerjanya yaitu kemampuannya dalam menghambat 

terjadinya inflamasi, menekan disregulasi sistem imun (imunosupresan) 

serta menstabilkan membran yang terganggu melalui penyeimbangan 

kadar ion dan air menjadikan kortikosteroid sebagai pilihan utama terapi 

SHL (Michael et al., 1991; Lazarini et al., 2006; Nosrati and Zarenoe, 

2009; Dallan et al., 2011). Berdasarkan mekanisme tersebut para peneliti 

merekomendasikan tiga jenis kortiskoteroid untuk SHL yakni 

metilprednisolon, deksametason, dan prednison. Pada penelitian ini Poli 

Audiologi RSUD Dr Soetomo Surabaya menggunakan ketiga jenis 

kortikosteroid tersebut sehingga memunculkan tren penggunaan jenis 

kortikosteroid untuk kasus SHL tiap tahunnya, seperti pada Tabel V.8. 

 

Tabel V.8 Tren Penggunaan Kortikosteroid Pada Pasien SHL 

Penggunaan Kortikosteroid Jumlah Pasien (orang) 
2012 2013 2014 2015 Total 

Menggunakan Kortikosteroid (PO) 10 32 21 18 81 
Kortikosteroid Tunggal 
 Prednison (PO) 9 7 7 0 23 
 Metilprednisolon (PO) 0 24 11 18 53 
 Deksametason (PO) 0 1 0 0 1 

Kortikosteroid Kombinasi 
 Prednison  (PO) dan 

Metilprednisolon (IMT) 
1 0 1 0 2 

 Metilprednisolon  (PO) dan (IMT) 0 0 2 0 2 
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Tabel V.9 Profil Penggunaan Kortikosteroid Pada Terapi SHL 

Obat Frekuensi 
(sehari) 

Dosis (mg) tiap Durasi 
(hari) 

Jumlah 
px (%) 

Keterangan 
Pakai Sehari 

Tunggal (PO) 
Prednison (P) 1x 60 60 7 1 (1) 1x1 mg/kgBB/hari 

(max 60 mg/hari) (H 
1-7 atau H 1-14)1 
1x60 mg/hari (H 1-
4)2  
1x60 mg/hari (H 1-
14)3 

1x 40 40 7 4 (5) 
3x 36 108 7 1 (1) 
1x 20 20 7 1 (1) 
3x 15 45 7 15 (18) 
4x 10 40 7 1 (1) 
3x 5 15 7 1 (1) 

Deksametason (D) 2x1 - - 7 1 (1) 1x10 mg/hari (H 1-
7)1 

Metilprednisolon 
(MP) 

1x 48 48 3 18 (22) 1x48 mg/hari (H 1-7 
atau H 1-14) 1 1x 48 7 1 (1) 

1x 40 40 7 2 (2) 
3x 16 48 7 13 (16) 
2x 32 7 1 (1) 
3x 12 36 7 5 (6) 
5x 8 40 7 2 (2) 
3x 24 7 9 (11) 

Kombinasi (PO + IMT)  
MP 

(PO) + 
MP 

(IMT) 

(PO) 3x  12 36 14 
1 (1) 

1 x 0,4-0,8 ml/hari 
berisi 40 mg/mL atau 
30 mg/mL MP (3 
atau 7 hari sekali) 
Dosis MP (IMT): 0,5 
cc 125 mg/mL 

1x/7 hari 62,5 mg/mL - 
3x 8  24 7 

1 (1) 1x/7 hari  62,5 mg/mL - 

P (PO) 
+ MP 
(IMT) 

- - 
- 1 (1) 

1x/7 hari 62,5 mg/mL 
(PO) 2x 5 10 - 1 (1) 
1x/7 hari 62,5 mg/mL   

Keterangan : Prosentase dihitung dari 81 pasien SHL dengan terapi kortikosteroid. 
  (-) Tidak tercatat pada rekam medik pasien. 
  1Stachler et al., 2012; 2Rauch, 2008; 3Dispenza, 2011 
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 Rute kortikosteroid yang digunakan pada umumnya adalah rute 

per oral, namun pada kondisi tertentu (pasien yang tidak kunjung sembuh 

atau terkontraindikasi kortikosteroid sistemik) dapat menggunakan rute 

intratimpanik (Slattery et al., 2005; Gallo et al., 2013). Dosis, frekuensi 

dan lama pemberian optimal kortikosteroid per oral tersebut belum 

memiliki pedoman/panduan yang disepakati bersama. Begitu juga dalam 

penelitian ini, dosis, frekuensi, dan lama pemberian masih beragam, 

namun 22% pasien diberikan metilprednisolon 48 mg/hari selama tiga 

hari dan dilakuan tappering off dengan pengurangan dosis 1 mg/3 hari 

selanjutnya. Sedangkan penggunaan metilprednisolon intramembran 

timpanik hanya diresepkan pada empat pasien, seperti pada Tabel V.9. 

Penggunaan kortikosteroid pada kasus SHL dilakukan secara 

kontinyu sehingga tidak dapat dihentikan tiba-tiba, untuk menghentikan 

penggunaan kortikosteroid perlu dilakukan tappering off dosis. Pola 

pemberian dosis tappering off pada pasien SHL tertera pada Tabel V.10. 

 

5.5 Switching Terapi Kortikosteroid Pada Pasien SHL 

Pada penelitian ini terdapat beberapa kasus pasien dengan kondisi 

tertentu yang memiliki pola terapi kortikosteroid yang berbeda, seperti 

peningkatan dosis, pergantian jenis kortikosteroid, atau pergantian rute 

pemberian kortikosteroid. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel V.11 

 

5.6 Kombinasi Kortikosteroid dan Obat Lain Pada Terapi SHL 

Pada penelitian ini pasien SHL seringkali mendapat kortikosteroid 

kombinasi terapi obat lain. Berikut daftar obat lain yang digunakan selain 

kortikosteroid pada Tabel V.12. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa 

Ekstrak Ginkgo Biloba (85%) merupakan obat yang kombinasi terapi 

kortikosteroid pada terapi SHL yang sering digunakan. 
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Tabel V.10  Pola Tappering Off Kortikosteroid Pada Terapi SHL 

Terapi Inisial Pola Tappering Off Jumlah Px (%) Keterangan 
Metilprednisolon (MP)  
MP 1 x 48 
mg/hari (H 1-3) 

1 x 40 mg/hari (H 4-6) 
1 x 32 mg/hari (H 7-9) 
1 x 24 mg/hari (H 10-12) 
1 x 16 mg/hari (H 13-15) 
1 x 8 mg/hari (H 16-18) 

21 (26) MP 1 x 1 mg/kgBB/hari 
ex: BB 80 kg = MP 1 x 
80 mg/hari (H 1-5)  1 x 
60 mg/hari (H 6-10) 
1 x 40 mg/hari (H 11-15) 
1 x 20 mg/hari (H 16-20) 
1 x 10 mg/hari (H 21-25) 
1 x 5 mg/hari (H 26-30)1 

MP 1 x 48 
mg/hari (H 1-7) 

1 x 24 mg/hari (H 8-14) 1 (1) 

MP 3 x 16 
mg/hari (H 1-7) 

3 x 8 mg/hari (H 8-14) 2 (2) 
3 x 8 mg/hari (H 8-21) 1 (1) 

MP 3 x 8 mg/hari 
(H 1-7) 

3 x 4 mg/hari (H 8-14) 
2 x 4 mg/hari (1-1-0) (H 15-21) 

1 (1) 

Prednison (P)  
P 3 x 15 mg/hari 
(H 1-7) 

3 x 10 mg/hari (H 8-14) 
3 x 5 mg/hari (H 15-21) 

13 
(16) 

P 1 x 1 mg/kgBB/hari ex: 
BB 80 kg = P 1 x 80 
mg/hari (H 1-5)  1 x 60 
mg/hari (H 6-10) 
1 x 40 mg/hari (H 11-15) 
1 x 20 mg/hari (H 16-20) 
1 x 10 mg/hari (H 21-25) 
1 x 5 mg/hari (H 26-30)1 

3 x 5 mg/hari (H 8-21) 
2 x 5 mg/hari (1-1-0) (H 15-21) 

1 (1) P 1 x 60 mg/hari (H 1-4) 
  
1 x 50 mg/hari (H 5-7) 
1 x 40 mg/hari (H 8-10) 
1 x 30 mg/hari (H 11-13) 
1 x 20 mg/hari (H 14-16) 
1 x 10 mg/hari (H 17-19)2 

Keterangan : Prosentase dihitung dari 81 pasien SHL dengan terapi kortikosteroid. 
  1Plaza et al., 2011; 2Rauch, 2008 
  H 1-4: hari ke 1 s/d 4 
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Tabel V.11 Switching Terapi Kortikosteroid Pada Pasien SHL 

Nama Pasien/ No. 
DMK 

Terapi Kortikosteroid  Keterangan 

Awal Perubahan 

Peningkatan Dosis Kortikosteroid Oral 
Tn. AK/ 

12278xxx 
MP 3 x 8 mg/hari (H 1-7) MP 3 x 16 mg/hari (H 8-

14) 
Kurang efektif 
menurunkan PTA 

Ny. Suw/ 
12259xxx 

P 3 x 5 mg/hari (H 1-7) P 3 x 10 mg/hari (H 8-14) 

Perubahan Jenis Kortikosteroid Oral 
Ny. RL/ 

12207xxx 
MP 3 x 8 mg/hari (H 1-7) P 3 x 15 mg/hari (H 8-14) Potensi 

mineralokortikoid P > 
MP (stabilitas 
membran koklea)1,2 

Perubahan Rute Pemeberian Kortikosteroid 
Ny. Dju/ 

12201xxx 
 
 

P (PO) 3 x 15 mg/hari (H 1-7) 
P 3 x 5 mg/hari (H 8-14) 
P 3 x 5 mg/hari (H 15-21) 
P 2 x 5 mg/hari (1-1-0) (H 22-
28) 
P 2 x 5 mg/hari (1-1-0) (H 43-
49) 

 
 
 

MP (IMT) 0,5 cc 125 
mg/mL/ minggu (H 29-42 
atau 2 minggu) 

Terjadi 
peningkatan PTA 
(perburukan) 

Ny. EMS/ 
12310xxx 

MP (PO) 3 x 12 mg/hari (H 1-
28) 
MP tappering off (H 29-35) 

MP (IMT) 0,5 cc 125 
mg/mL/ minggu (H 8-35 
atau 4 minggu)  

 Dosis 
tappering off 
tidak tertulis 
pada DMK 

 Kurang efektif 
menurunkan 
PTA 

Ny. Kus/ 
12316xxx 

P (PO) 1 x 60 mg/hari (H 1-7) 
P tappering off (H 14-35) 
P 2 x 2,5 mg/hari (H 36-42) 
P 2 x 5 mg/hari (H 43-49) 

MP (IMT) 0,5 cc 125 
mg/mL/ minggu (H 15-21 
atau 1 minggu dan H 29-
35 atau 1 minggu) 

Kurang efektif 
menurunkan 
PTA 

Tn. Rud/ 
12323xxx 

MP (PO) 3 x 8 mg/hari (H 1-7) MP (IMT) 0,5 cc 125 
mg/mL/2 kali seminggu 
(H 1-3 dan H 4-7) 

Keterangan : H 1-4: hari ke 1 s/d 4 
  1Anderson, 2011; 2Dallan et al., 2011 
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Tabel V.12 Daftar Obat Kombinasi Kortikosteroid Pada Pasien SHL 

Golongan 
Obat 

Jenis Obat Jumlah 
pasien (%) 

Indikasi 

Vitamin 
Neurotropik 

Vitamin B kompleks 
(B1, B6, B12) 

27 (33) Koenzim reaksi metabolisme, 
katalisator sintesis neurotransmiter, 
sel darah merah dan DNA di telinga Metilcobalamin (B12) 51 (63) 

Vasodilator Betahistin mesilat 2 (2) Meningkatkan mikrosirkulasi di 
telinga, mengatasi vertigo, tinnitus Betahistin Dihidroklorida 3 (4) 

Ginkgo Biloba 69 (85) Meningkatkan aliran darah ke telinga 
Antihistamin Tripirolidin 1 (1) Mengatasi gangguan hidung, 

antialergi Loratadin 1 (1) 
Dekongestan Oksimetazolin HCl 2 (2) Mencegah gejala otitik barotrauma 

Pseudoefedrin HCl 2 (2) 
NSAID Asam Mefenamat 2 (2) Analgesik, Antiinflamasi 

Antibiotik Amoksisilin 1 (1) Pasien mengalami otitis media akut 
Amoksilin Klavulanat 2 (2) 
Klindamisin 1 (1) 

Antioksidan Vitamin A 2 (2) Epitelisasi membran telinga 
Vitamin E 18 (22) 

Lain-lain 
 

Piracetam 22 (27) Analog GABA mengatasi 
excitotoxicity 

Zn 3 (4) Antioksidan, Antiinflamasi 
Oksigen Hiperbarik 2 (2) Maningkatkan oksigenasi perilimfe 

dan endolimfe 
Keterangan : Prosentase dihitung dari 81 pasien SHL dengan terapi kortikosteroid. 
 

5.7 Drug Related Problem Potensial 

5.7.1 Efek Samping Potensial Penggunaan Korikosteroid Pada 

Terapi SHL 

 Terapi SHL menggunakan kortikosteroid dosis besar secara 

kontinyu pada waktu yang cukup lama sehingga beresiko memunculkan 

efek samping pada pasien. Namun pada penelitian ini, efek samping 

aktual pada pasien tidak tercatat di rekam medik. Efek samping potensial 

kortikosteroid dari pustaka dapat dilihat pada Tabel V.13. 
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Tabel V.13 Efek Samping Potensial Penggunaan Kortikosteroid Pada 

Terapi SHL 

Jenis 
Kortikosteroid 

Jumlah Pasien 
(orang) 

Bentuk Efek Samping dan Saran 

Glukokortikoid PO3 
Prednison 
Metilprednisolon 
Deksametason  
 

 
25 
55 
1 

Sindrom Cushing 
(moon face, 
kenaikan berat 
badan)4,5 

Pada dosis tinggi4 
Menghentikan/ menurunkan dosis 
kortikosteroid (resiko sindrom Cushing 
sebanding dengan peningkatan dosis)3,5 

Tukak peptik1,3,5 Kortikosteroid dikonsumsi setelah makan 
dan diberikan H2 blocker atau PPI1,5 

Hiperglikemia - 
diabetes.4,5 

Kortikosteroid dapat digunakan pasien 
diabetes melitus melalui rute IMT/ PO dan 
obat diabetes PO sekali sehari. Bila dosis 
kortikosteroid dikurangi, adjust dosis 
antidiabetes mencegah hipoglikemi.2,5 

Supresi adrenal 
dan sindrom 
Withdrawal2,5 

Dosis tinggi (total 290-700 mg) >1 bulan2. 
Gunakan kortikosteroid short acting sekali 
sehari dipagi hari/ alternate day. Penggunaan 
jangka panjang perlu tappering off2,3,5 

Osteoporosis.4,5 Osteoporosis (tulang belakang dan pinggul).4 
Hati-hati efek penggunaan >5 bulan pada 
pasien dengan riwayat fraktur, wanita 
menopause dan laki-laki > 50 tahun, beri 
suplemen kalsium dan vitamin D bila perlu.5 

Keterangan : 1DiPiro, 2005; 2Richards, 2008; 3Siswandono, 2008; 4BNF 61 Ed., 2011; 
5Liu et al., 2013 

 

5.7.2 Interaksi Potensial Signifikan Antara Kortikosteroid dengan 

Obat Lain Pada Terapi SHL 

Terapi SHL yang membutuhkan kortikosteroid dengan kombinasi 

obat lain atau terapi penyakit lain bersamaan pada pasien SHL dapat 

memungkinkan terjadinya interaksi. Namun selama proses pengambilan 

data berlangsung, tidak didapatkan data interaksi aktual pada rekam 

medik pasien, sehingga hanya dilakukan analisis interaksi potensial 

menurut pustaka. interaksi potensial dapat dilihat pada Tabel V.14. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROFIL PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID... DHITA AMALINA R.P.



87 
 

 
 

Tabel V.14 Interaksi Potensial Signifikan Antara Kortikosteroid dengan 

Obat Lain Pada Terapi SHL  

Obat Interaksi Obat dari Pustaka Jumlah 
Pasien (%) 

Rekomendasi 
Pustaka 

Status 

Kortikosteroid
- Asam 
Mefenamat 

Meningkatkan resiko peptic 
ulcer1 

3 (4) Menghentikan 
penggunaan asam 
mefenamat 

Signifikan
2
 

Kortikosteroid 
– Diuretik 

Meningkatkan efek kaliuretik 
dari diuretic1,3 

1 (1) Monitor level potassium 
untuk menentukan 
perubahan terapi 
diuretik atau kebutuhan 
suplemen potassium1 ,3 

Minor
2
 

Kortikosteroid
-Antidiabetik 
Oral 

Disregulasi glukosa, 
menetralkan efek 
antidiabetik1,3 

4 (5) 1. Monitoring glukosa 
darah saat inisiasi 
kortikosteroid dan adjust 
dosis bila perlu1. 

Signifikan
2
 

Kortikosteroid
-Clopidogrel 

Kadar clopidogrel meningkat 
dapat menyebabkan 
perdarahan2 

1 (1)  Signifikan
2
 

Kortikosteroid
- 
Spironolakton 

Spironolakton meningkatkan 
efek kortikosteroid2 

1 (1) Monitoring resiko efek 
samping kortikosteroid 

Signifikan
2
 

Keterangan : Prosentase dihitung dari 81 pasien SHL dengan terapi kortikosteroid. 
1Liu et al., 2011; 2RxList, 2016; 3AHFS, 2011 

 

5.8 Perbaikan Kondisi Pendengaran Pasien SHL 

Perbaikan kondisi pasien SHL hanya dapat diamati bila pasien 

melakukan kontrol sehingga hanya terdapat 34 dari 81 pasien dengan 

diagnosis awal yang berbeda-beda yang dapat diamati perbaikan 

kondisinya pada masing-masing sisi telinga. Data tersebut dapat dilihat 

pada Tabel V.15. 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROFIL PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID... DHITA AMALINA R.P.



88 
 

 
 

Tabel V.15 Perkembangan Perbaikan Pendengaran Pasien Kontrol Pada 

Kedua Sisi Telinga 

Derajat Pendengran 
(PTA Awal (dB)) 

Jumlah pasien (orang) 
Telinga Kanan (N: 23) Telinga Kiri (N: 22) 

Awal Akhir Awal Akhir 
Mild (≤25) - 1 - 2 
Moderate (26-40) 1 3 2 5 
Moderately severe (41-60) 5 3 1  1 
Severe (61-80) 7 4 6  3 
Profound (≥81) 9 11 11  9 
High frequency 1 1 I 2  2 

 

Perbaikan pendengaran pasien juga dapat dilihat melalui jenis SHL 

pasien seperti yang tertera pada Gambar 5.1 hingga Gambar 5.4. Diagram 

tersebut menunjukkan perkembangan kondisi 34 pasien SHL yang telah 

mendapatkan terapi selama kontrol. Pergeseran ke kanan pada diagram 

berwarna merah menandakan progresifitas positif atau adanya perbaikan 

pendengaran mendekati normal. Progresifitas positif dapat terlihat pada 

diagram SNHL unilateral kanan, SNHL unilateral kiri, serta MHL kanan 

dan SNHL kiri kanan.  

Perbaikan kondisi pasien juga dapat dibagi berdasarkan 

rekomendasi oleh Park (2015) yakni perbaikan komplit, separuh, sedikit, 

dan tidak ada perbaikan. Kondisi tersebut dapat dilihat melalui masing-

masing sisi telinga (Tabel V.16) atau melalui masing-masinbg jenis 

ketulian pasien (Lampiran III). Pada perbaikan kondisi pasien yang dilihat 

pada masing-masing sisi telinga dapat terlihat bahwa pada kedua sisi 

telinga sama-sama lebih banyak pasien yang tidak mengalami perbaikan, 

yakni kanan 19 orang dan kiri 15 orang. Perbaikan komplit pada kedua 

sisi hanya mampu dicapai oleh masing-masing satu orang. 
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Gambar 5.1 Perkembangan Penyakit SHL Pada (a) SNHL Bilateral (a) 
Kanan, (b) Kiri dan (c) SNHL Unilateral Kanan 
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Gambar 5.2 Perkembangan Penyakit SHL Pada (a) SNHL Unilateral 
Kiri dan  MHL kanan dan SNHL kiri ((b) MHL kanan dan 
(c) SNHL kiri) 
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Gambar 5.3 Perkembangan Penyakit SHLPada (a) MHL Unilateral 
Kanan, (b) MHL Unilateral Kiri dan  (c) MHL Bilateral 
Kanan 
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Gambar 5.4 Perkembangan Penyakit SHL Pada MHL Bilateral Kiri 
 

Tabel V.16 Perkembangan Perbaikan Kondisi Pendengaran Pasien 

Kontrol Pada Tiap Jenis Ketulian 

PTA Awal (dB) 
Jumlah pasien (orang) 

Telinga Kanan 
(N: 23) 

Telinga Kiri 
(N: 22) 

Mild (≤25) - -  
Moderate (26-40) 1 2  
Moderately severe (41-60) 5 1  
Severe (61-80) 7 6  
Profound (≥81) 9 11  
High frequency 1  2  

Jenis 
Perbaikan 

 
Kriteria (dB) 

Jumlah pasien (orang) 
Telinga Kanan 

(N: 23) 
Telinga Kiri 

(N: 22) 
Komplit 
 

 PTA akhir ≤25 
(tanpa melihat capaian) 

1 1  

Separuh  Perbaikan ≥15 dan 
 PTA akhir 25-45 

2 5  

Sedikit  Perbaikan ≥15 dan 
 PTA akhir >45 

1 1  

Tidak ada 
perbaikan 

 Perbaikan <15 atau 
 PTA akhir >75 

19 15  
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Sedangkan perbaikan kondisi pasien tuli mendadak yang dibagi 

sesuai dengan jenis perbaikan berdasarkan rekomendasi oleh Park (2015) 

dapat pula dilihat melalui jenis ketuliannya. Pada tiga jenis ketulian 

terbanyak yakni SNHL bilateral, SNHL unilateral kanan dan SNHL 

unilateral kiri dapat dilihat bahwa Pada ketiga jenis tersebut, tidak ada 

perbaikan merupakan kondisi terbanyak yang dialami oleh pasien. Untuk 

lebih jelasnya tabel dapat dilihat pada Lampiran III. 

Banyaknya jumlah pasien yang tidak mengalami perbaikan tidak 

berarti kortikosteroid tidak memiliki efek dalam perbaikan kondisi pasien 

sebab capaian pendengaran akhir pada pasien kontrol tersebut didata pada 

akhir waktu yang berbeda-beda. Data lebih detail tentang perkembangan 

kondisi pendengaran dan terapi pada tiap pasien SHL yang melakukan 

kontrol terdapat pada Lampiran IV. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

 Penelitian studi penggunaan kortikosteroid pada pasien sudden 

hearing loss (SHL) dilakukan untuk memberikan gambaran tentang pola 

frekuensi, dosis, rute, lama pemberian, dan tapering off serta problema 

obat. Penelitian ini dilakukan di RSUD Dr. Soetomo terhadap pasien yang 

menjalani rawat jalan di Poli Audiologi dengan diagnosa tuli mendadak 

periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2015. Sampel yang 

sesuai dengan kriteria inklusi sebanyak 81 pasien yang diambil 

menggunakan metode non random sampling. Sudden hearing loss (SHL) 

atau penurunan kemampuan pendengaran mendadak didefinisikan sebagai 

berkurangnya sensitivitas pendengaran pada ≥ 30 dB pada lebih dari tiga 

frekuensi berturut-turut dalam periode 3 hari (72 jam) (Gallo et al., 2013). 

Namun studi lain memaparkan bahwa SHL adalah hilangnya sensitivitas 

pendengaran pada minimal dua atau tiga frekuensi sebesar 10-20 dB 

selama kurang dari 12 jam (Plaza et al., 2011). 

Distribusi jenis kelamin pasien SHL berdasarkan Tabel V.1 

menunjukkan prosentase wanita (53%) lebih besar dibandingkan dengan 

lelaki (47%). Menurut penelitian oleh Raunch (2008) serta Novita dan 

Yuwono (2013) kejadian SHL pada lelaki dan perempuan sama besar. 

Kejadian SHL pada penelitian ini paling sering terjadi pada kelompok 

rentang usia produktif 25-54 tahun (70%) seperti tercantum pada Tabel 

V.2. Selaras dengan hasil tersebut, Raunch (2008) menyatakan bahwa 

kasus SHL sering terjadi pada umur 43-53 tahun di Amerika Serikat, 

Jepang dan Eropa serta Sarafoleanu dan Enache (2008) yang menyatakan 

bahwa usia pasien SHL terjadi pada umur 30-60 tahun. 

Pada penelitian ini data demografi selain jenis kelamin dan umur, 

terdapat riwayat pekerjaan, tempat tinggal, dan riwayat trauma pada 
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beberapa pasien yang dapat memicu terjadinya SHL. Pada riwayat 

pekerjaan terdapat beberapa pekerjaan yang memungkinkan menjadi 

penyebab terjadinya SHL yakni supir truk (1%), pintar besi (1%), petugas 

mesin produksi (2%), tukang bangunan (1%), dan pekerja di pabrik mebel 

(1%). Sedangkan untuk riwayat tempat tinggal, terdapat 2% pasien yang 

bertempat tinggal di dekat Bandara Udara dikarenakan trauma akustik 

(paparan suara bising) oleh pesawat. 

Penyakit SHL dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu SHL 

konduktif, sensorineural, dan campuran (Lucente, 2011). Ketiga 

klasifikasi tersebut dapat terjadi di satu sisi (unilateral) telinga atau pada 

kedua sisi telinga (bilateral) (Novita dan Yuwono, 2013). Namun pada 

penelitian ini tidak terdapat jenis SHL konduktif, hanya terdapat jenis 

sensorineural dan campuran. Sedangkan kasus SHL (berdasarkan 

diagnosis awal) yang paling sering terjadi pada penelitian ini adalah tuli 

mendadak sensorineural unilateral dekstra (27%) yang diikuti dengan tuli 

mendadak sensorineural bilateral (25%) dan sensorineural unilateral 

sinistra (23%) seperti yang terlihat pada Tabel V.3. Hasil tersebut sesuai 

dengan rekomendasi oleh Kuhn (2011) bahwa hampir semua kasus 

merupakan unilateral dan hanya kurang dari 2% yang selanjutnya 

berkembang ke arah bilateral secara bertahap. Namun diagnosis awal 

jenis SHL tersebut dapat mengalami perubahan setelah pasien mengalami 

kontrol kembali. Kasus tersebut terjadi pada 10 dari 33 pasien yang 

melakukan kontrol mengalami perubahan diagnosis dari tuli mendadak 

sensorineural menjadi SHL campuran, disebabkan sulitnya identifikasi 

riwayat tuli konduktif. Prosentase pasien yang melakukan kontrol (42%) 

lebih sedikit dari pasien yang tidak kontrol (58%) seperti yang tertera 

pada Tabel V.4. 
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Faktor yang mempengaruhi perbaikan pendengaran termasuk 

umur pada saat onset kehilangan pendengaran, ada atau tidaknya vertigo, 

dan waktu antara onset dengan pemberian terapi pertama (Kuhn, 2011). 

Vertigo merupakan salah satu jenis manifestasi klinis yang mungkin 

muncul pada pasien SHL seperti yang disampaikan oleh Novita dan 

Yuwono (2013) yakni, umumnya pasien SHL dapat disertai atau tanpa 

disertai dengan manifestasi klinis. Pada penelitian ini 95% pasien 

mengalami satu atau lebih manifestasi klinis. Manifestasi klinis yang 

dapat terjadi diantaranya, sensasi penuh pada telinga, tinitus, vertigo, 

dequilibrium, otalgia, otorea, nyeri kepala, atau gangguan neurologis lain. 

Mendukung rekomendasi oleh Lucente (2011) bahwa manifestasi klinis 

yang sering terjadi adalah tinitus dan vertigo, pada penelitian ini 90% 

pasien mengalami tinnitus dan diikuti dengan 37% pasien mengalami 

vertigo, kemudian diikuti dengan mual dan muntah yang sama-sama 

berada di posisi ketiga (11%) seperti pada Tabel V.5. Kejadian tinitus 

merupakan gejala kerusakan dari telinga bagian dalam yang dipicu oleh 

adanya perubahan dari rambut sel luar sehingga terjadi peningkatan 

masukan pada sistem pendengaran (Han, 2009). Tinitus merupakan 

persepsi suara tanpa adanya sumber suara eksternal. Persepsi suara 

tersebut dapat berupa nada tunggal atau multipel yang dapat 

dideskripsikan sebagai suatu nada tinggi atau rendah yang bunyinya 

seperti berdenging, bergemuruh, berdesis, atau berdenyut secara terus 

menerus (Lucente, 2011). Jenis tinitus terbanyak pada penelitian ini 

adalah dengingan (86%). Sedangkan vertigo merupakan manifestasi 

klinik terbanyak kedua pada pasien SHL dapat disebabkan oleh perubahan 

biokimia di telinga bagian dalam atau adanya luka pada membran bagian 

dalam mendekati vestibuler, kerusakan pada area tersebut dapat 

memperparah ketulian (Cinamon, 2001).  
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Faktor prognosis lain yang juga dapat menjadi dasar prediksi 

etiologi SHL yakni penyakit komorbid pasien. Data didapatkan melalui 

satu atau lebih penyakit yang dikeluhkan bersamaan dengan SHL atau 

riwayat penyakit lain yang dimiliki oleh pasien, seperti pada Tabel V.6. 

Fedriani (2015) merekomendasikan empat jenis penyebab utama tuli 

mendadak yakni infeksi virus, kelainan imunologi, kelainan vaskular, dan 

kerusakan membran koklea (mekanis). Pada jenis etiologi infeksi virus 

terdapat penyakit komorbid pilek (10%) yang menempati posisi teratas. 

Infeksi virus atau reaktivasi virus dapat menyebabkan terjadinya SHL 

melalui inflamasi koklea dan/atau kerusakan struktur telinga bagian 

dalam. Hasil isolasi serum pasien tuli mendadak idiopatik menunjukkan 

peningkatan level antibodi antivirus serum yang signifikan seperti 

antibodi influenza B, herpes zoster, herpes simplex tipe 1, enterovirus, 

cytomegalovirus, dan rubella. Selain itu hal yang sama juga terjadi pada 

keadaan atropi organ of Corti, membran tektorial, stria vaskularis, dan 

organ akhir vestibular antara pasien SHL idiopatik dengan pasien viral 

labyrinthitis yakni (Kuhn et al., 2011). Sedangkan jenis etiologi kelainan 

imunologi, terdapat penyakit komorbid Systemic Lupus Erythemotisus 

(SLE) yang dialami oleh seorang pasien. Pada jenis etiologi kerusakan 

mekanis, terpaan suara keras (11%) merupakan kondisi terbanyak yang 

dialami oleh pasien sebelum terdiagnosa mengalami SHL. Sedangkan 

20% pasien memiliki riwayat hipertensi dan 14% mengidap diabetes 

melitus yang merupakan jenis etiologi kelainan vaskular. Gangguan 

vaskular dapat memicu terjadinya SHL dikarenakan suplai darah di 

telinga timbul dari dua terminal arteri yang kecil. Oleh sebab kecilnya 

diameter pembuluh darah dan kurangnya tambahan saluran penyuplai 

darah, maka dari itu koklea rentan terhadap cedera pada berbagai 

ancaman vaskular. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa penyakit 
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vaskular iskemik akibat merokok, hipertensi, dan hiperdislipidemia 

memiliki resiko besar untuk berkembang menjadi SHL. Karena 

perdarahan akut vaskular, oklusi dari emboli, penyakit vaskular, 

vasospasme, dan perubahan viskositas dari darah (Kuhn et al., 2011). Han 

(2009) menyatakan bahwa hipertensi (17,2%) dan diabetes melitus (5,7%) 

adalah penyakit yang biasa terdapat pada pasien SHL. Pada pasien SHL 

yang menderita diabetes melitus, kerusakan vaskular perifer empat kali 

lebih beresiko dibanding dengan pasien normal. Patogenesis secara 

keseluruhan yang dihasilkan oleh kerusakan endotel karena keadaan 

hiperglikemi intraselular kronik dan oklusi vaskular yang secara bertahap 

mempercepat terjadinya aterosklerosis. Faktor prognosis terakhir adalah 

lama penundaan terapi pasien sejak terjadinya onset kehilangan 

pendengaran mendadak. Pembagian waktu pada Tabel V.7 mengikuti 

penelitian Kuhn (2011) dan pada penelitian ini terlihat bahwa 28% pasien 

mendatangi dokter sebelum tujuh hari sejak onset.  

 Terapi utama yang digunakan pada penelitian ini adalah 

kortikosteroid, sebab kortikosteroid dapat digunakan secara universal dan 

bernilai efikasi tinggi pada kasus SHL. Hal tersebut dibuktikan dengan 

98% dokter yang meresepkan kortikosteroid (Penido et al., 2005; Gallo et 

al., 2013; Novita dan Yuwono, 2013). Nilai efikasi tinggi kortikosteroid 

pada kasus SHL seperti yang rekomendasikan oleh Gallo (2013) 

berhubungan dengan mekanisme kerja kortikosteroid dalam menghambat 

menghambat terjadinya inflamasi (sifat antiinflamasi), menekan 

disregulasi sistem imun (imunosupresan) serta menstabilkan kadar ion 

dan air (Michael et al., 1991; Lazarini et al., 2006; Nosrati and Zarenoe, 

2009; Dallan et al., 2011). Berdasarkan mekanisme kerja tersebut para 

peneliti banyak merekomendasikan prednison, metilprednisolon, dan 

deksametason sebagai terapi kortikosteroid pada kasus tuli mendadak 
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(Gallo et al., 2013). Pada penelitian ini pun menggunakan ketiga jenis 

kortikosteroid tersebut dan metilprednisolon tunggal PO merupakan jenis 

kortikosteroid yang paling banyak digunakan yakni oleh 56 pasien 

kemudian diikuti oleh prednison tunggal PO 24 pasien, sedangkan 

deksametason tunggal PO hanya diresepkan pada seorang pasien. 

Penggunaan ketiga jenis kortikosteroid tersebut pada terapi SHL 

memunculkan tren penggunaan jenis kortikosteroid tiap tahunnya. Pada 

tahun 2012, seluruh pasien mendapatkan terapi prednison oral sesuai 

dengan Pedoman Diagnosis dan Terapi (PDT) RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya yang berlaku sejak tahun 2005. Pada PDT disebutkan 

kortikosteroid untuk terapi tuli mendadak menggunakan prednison 40-60 

mg/hari selama seminggu. Pada tahun 2013 pasien yang menggunakan 

prednison berkurang menjadi 7 pasien dan terus menurun pada tahun 

2014 menjadi 7 pasien hingga tidak digunakan sama sekali pada tahun 

2015. Penggunaan oral prednison tunggal tergantikan oleh 

metilprednisolon mulai digunakan sejak tahun 2013 oleh 24 pasien 

kemudian menurun di tahun 2014 sejumlah 11 pasien dan digunakan pada 

seluruh pasien pada tahun 2015. Prednison tidak digunakannya kembali 

pada tahun 2015 karena telah dibuat prosedur baru di Poli Audiologi 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya untuk terapi SHL. Perkembangan tren 

penggunaan prednison yang diganti oleh metilprednisolon disebabkan 

metilprednisolon memiliki potensi aktivitas antiinflamasi yang lebih besar 

daripada prednison dengan tetap memiliki efek mineralokortikortikoid 

yang lebih kecil daripada prednison (Tabel II.5) (Anderson, 2011). 

Walaupun sebenarnya efek mineralokortikosid dibutuhkan dalam terapi 

tuli mendadak untuk menstabilkan membran (koklea) yang terganggu 

melalui penyeimbangan kadar ion dan air (Dallan et al., 2011) Namun 

efek samping mineralokortikoid yakni: retensi air, ion dan natrium yang 
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dapat menyebabkan lemah otot hingga alkaloaia metabolik, udema dan 

hipertensi serta kehilangan kalsium dan kalium (Richard, 2008; 

Siswandono, 2008; Gunawan, 2012) membuat penggunaan 

mineralokortikosid diminimalkan. Sedangkan deksametason tidak 

memiliki efek mineralokortikoid sama sekali (Tabel II.5) sehingga tidak 

banyak digunakan dalam kasus tuli mendadak pada penelitian ini. Hal 

tersebut sesuai dengan rekomendasi oleh Parnes et al. (1999) yang 

menampilkan profil absorbsi metilprednisolon lebih baik daripada 

deksametason di telinga bagian dalam. Hamid et al. (2008) 

merekomendasikan alasan lain dari keadaan tersebut, yakni 

metilprednisolon dan glukokortikoid kerja sedang lain memiliki afinitas 

ikatan yang tinggi terhadap reseptor mineralokortikoid yang mana banyak 

terdapat di telinga bagian dalam. 

  Walaupun rute kortikosteroid yang digunakan dalam terapi tuli 

mendadak pada umumnya peroral namun beberapa pasien mendapatkan 

kortikosteroid intramembran timpanik. Dispenza (2011) menyatakan 

bahwa perbaikan pendengaran pada pasien dengan terapi kortikosteroid 

intramembran timpanik sama efektifnya dengan kortikosteroid sitemik 

pada kasus tuli mendadak. Dispenza menambahkan bahwa permeabilitas 

tingkap bundar membuat konsentrasi kortikosteroid pada cairan perilimfa 

meningkat pada pemberian intramembran timpanik lebih tinggi daripada 

pemberian sistemik. Kemudian menuju helikotrema (longitudinal) dan 

menyebrangi spiral ligamen (komunikasi interskalar) menuju skala media. 

Namun Kuhn (2011) merekomendasikan bahwa penggunaan 

kortikosteroid intramembran timpanik pada pasien tuli mendadak tidak 

akan memberikan efek yang lebih baik dari pemberian kortikosteroid 

sistemik apabila kemampuan pendengaran pasien lebih buruk dari 70 dB. 

Pada penelitian ini terdapat empat pasien yang mendapatkan 
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kortikosteroid intramembran timpanik dengan dosis 0,5 cc/minggu (125 

mg/mL) yakni Ny. Dju, Ny. EMS, Ny. Kus, dan Tn. Rud namun 

perbaikan kondisi pendengaran yang mampu dicapai oleh keempatnya 

berbeda-beda, sepeti pada Tabel V.10 Ny Dju (48 tahun) yang memiliki 

keluhan tinnitus disertai vertigo, mual, batuk, dan penurunan pendengaran 

sejak 3 minggu sebelumnya, didiagnosis SNHL telinga kanan dengan 

PTA 105 dB  mendapatkan terapi prednison peroral 15 mg/3 kali sehari 

tapering off tiap minggunya, ginkgo biloba, betahistin maleat, dan 

vitamin B kompleks selama empat minggu. Kemudian pada kunjungan 

keempat, Ny. Dju mengalami perbaikan pendengaran menjadi 80,3 dB 

dengan pergantian diagnosis MHL dan terapi berupa metilprednisolon 

intramembran timpanik, amoksilin, dan asam mefenamat, tanpa ada 

kortikosteroid peroral hingga minggu ke enam (dengan pergantian 

antibiotik menjadi klindamisin pada minggu kedua). Pada minggu 

keenam terjadi sedikit penurunan pendengaran kembali menajadi 81,25 

dB, sehingga obat diganti dengan prednison oral tapering off 5 mg/2 kali 

sehari (1-1-0), metilprednisolon intramembran timpanik, ginkgo biloba, 

klindamisin, dan vitamin B kompleks namun tidak tertulis lama 

penggunaannya. Pada minggu ketujuh terjadi perbaikan pendengaran 

menjadi 80,3 dB dan minggu kesembilan (minggu terakhir kontrol) 

kemampuan mendengar Ny. Dju menjadi 78 dB. 

 Ny. EMS (23 tahun) yang datang ke Poli Audiologi dengan 

keluhan tinnitus tanpa vertigo, pilek, dan mengalami penurunan 

pendengaran sejak sehari sebelumnya, didiagnosis SNHL telinga kiri 

dengan PTA 68,75 dB. Kemudian mendapat terapi metilprednisolon 

peroral 12 mg/3 kali sehari selama 4 minggu, ginkgo biloba, dan vitamin 

E. Setelah seminggu, pada kontrol selanjutnya terjadi peningkatan PTA 

menjadi 53,75 dB. Untuk meningkatkan kemampuan pendengaran yang 
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lebih tinggi maka dilakukan penggantian terapi menjadi metilprednisolon 

peroral dengan dosis tetap dan metilprednisolon intramembran timpanik 

hingga tiga minggu. Pada minggu ketiga terjadi peningkatan kemampuan 

mendengar sebanyak 25 poin menjadi 28,75 dB dan terus mengalami 

peningkatan hingga minggu terakhir kontrol (minggu keempat) menjadi 

11,25 dB. Pada minggu keempat tersebut pasien mendapat terapi 

metilprednisolon intramembran timpanik dan peroral tapering off namun 

tidak tercatat dosisnya pada rekam medik. 

 Sedangkan Ny. Kus (41 tahun) dengan keluhan tinnitus tanpa 

vertigo dan pendengaran menurun sejak empat hari sebelumnya, 

didiagnosis SNHL telinga kiri dengan PTA 93,75 dB sehingga 

mendapatkan terapi berupa prednison peroral 60 mg/hari selama 

seminggu dengan tapering off tiap minggunya (dosis tapering off tidak 

tercatat pada rekam medik pasien), ginkgo biloba, vitamin B1, dan 

multivitamin hingga dua minggu, Pada minggu pertama penggunaan 

terjadi penurunan pendengaran menjadi 98,75 dB namun terapi yang sama 

tetap dijalankan. Pada minggu ketiga terdapat pergantian terapi menjadi 

prednison peroral tapering off, metilprednisolon intramembran timpanik, 

amoksilin klavulanat, cetirizin, dan oksimetazolin HCl spray. Pada 

minggu empat terjadi peningkatan pendengaran menjadi 96,25 dB namun 

terjadi pergantian terapi menjadi prednison peroral saja untuk seminggu 

kedepan. Saat kontrol pada minggu kelima terjadi peningkatan 

pendengaran menjadi 88,75 dB, kurang signifikannya peningkatan 

pendengaran Ny. Kus sehingga terjadi pergantian terapi lagi menjadi 

prednison peroral 2,5 mg/2 kali sehari dan metilprednisolon 

intramembran timpanik saja untuk seminggu kedepan. Pada minggu 

keenam, kemampuan pendengaran Ny. Kus meningkat sebanyak 25 poin 

menjadi 63,75 dB. Namun terapi prednison mengalami pengingkatan 
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dosis menajdi 5 mg/2 kali sehari selama seminggu dan terapi 

metilprednisolon intramembran timpanik dihilangkan. Kemudian 

dikombinasi dengan ginkgo biloba, multivitamin yang berisi vitamin B 

kompleks, vitamin E, vitamin C, curcuminoid, β-caroten, kalsium 

glukonat, dexpantenol  dan zink untuk 2 minggu kedepan (dengan 

penghilangan curcuminoid, β-caroten, kalsium glukonat, dexpantenol 

pada minggu kedua) dan kemampuan pendengaran pasien pada saat 

terakhir kontrol menjadi 43,75 dB. 

   Pasien terakhir yang mendapatkan terapi metilrednisolon 

intramembran timpanik adalah Tn. Rud (36 tahun) yang datang dengan 

keluhan tinnitus tanpa disertai vertigo, muntah, riwayat pilek sebulan 

sebelumnya, riwayat keluar cairan dan penurunan pendengaran sejak 

seminggu sebelumnya. Pasien ini didiagnosis mengalami SNHL telinga 

kanan dengan PTA 97,5 dB dan diberi terapi berupa metilprednisolon 

peroral 8 gm/3 kali sehari selama seminggu, metilprednisolon 

intramembran timpanik, vitamin B kompleks, amoksilin klavulanat, 

loratadin, pseudoefedrin, vitamin C, vitamin E, dan zink selama empat 

hari. Setelah empat hari pertama, pasien melakukan kontrol dan terjadi 

peningkatan kemampuan mendengar pasien menjadi 92,5 dB. Kemudian 

pasien ini mendapat penghilangan terapi tambahan dan diganti dengan 

metilprednisolon intramembran timpanik. Pada minggu ketiga 

kemampuan pendengaran pasien kembali menurun menjafdi 97,5 dB dan 

pada kontrol terakhir menjadi 91,25 dB. 

 Dari keempat pasien tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan 

rekomendasi oleh Kuhn (2011) pasien dengan PTA lebih buruk dari 70 

dB yang mendapat terapi kortikosteroid intramembran timpanik tidak 

akan mendapatkan efek sebaik kortikosteroid sistemik. Sebab tiga dari 

empat pasien datang dengan PTA profound (lebih dari 70 dB) dan tidak 
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ada dari ketiganya yang dapat mencapai perbaikan komplit (kurang dari 

25 dB) walaupun setelah melakukan terapi selama 10 minggu, sedangkan 

seorang pasien yang mengalami perbaikan komplit. Namun hal tersebut 

dipengaruhi oleh faktor prognosis lain seperti umur dan lama penundaan 

terapi. Umur pasien yang mengalami perbaikan komplit adalah yang 

termuda diantara keempatnya dan lama penundaan terapinya hanya 

berselang sehari sejak onset penurunan pendengaran, sedangkan tiga 

pasien lainnya menunda terapi 4 hari-3 minggu sebelumnya. Kehadiran 

vertigo sebagai manifestasi klinis disebut pula dapat menjadi faktor 

prognosis yang cukup potensial namun dari keempat pasien, hanya satu 

pasien yang mengalami vertigo. Sedangkan tiga pasien lain tidak 

mengalami vertigo namun hanya satu pasien diantara ketiganya yang 

dapat mengalami perbaikan komplit. 

 Pada penelitian ini juga terdapat kondisi khusus lainnya, yakni 

satu pasien yang mendapatkan perubahan terapi kortikosteroid oral dari 

metilprednisolon menjadi prednison, serta seorang pasien yang mendapat 

peningkatan dosis prednison oral pada kontrol selanjutnya, sepeerti pada 

Tabel V.10. Seorang pasien yang mendapatkan perunahan terapi 

kortikosteroid oral metilprednisolon menjadi prednison adalah Ny. RL 

(59 tahun). Pasien ini datang dengan keluhan berdenging pada telinga 

kanan dan kiri, batuk, pilek, serta pendengran menurun mendadak setelah 

bangun tidur seminggu sebelumnya. Pada kedatangan pertama tersebut, 

pasien didiagnosis mengalami SNHL bilateral dengan capaian PTA 

telinga kanan sebesar 75 dB dan telinga kiri sebesar 47,5 dB. Pasien 

mendapat terapi metilprednisolon oral 8 mg/3 kali sehari, ginkgo biloba, 

dan vitamin B kompleks yang digunakan selama seminggu. Pada minggu 

kedua pasien kontrol, terjadi perbaikan pendengaran pada pasien dengan 

capaian PTA telinga kanan dan kiri menjadi 32,5 dB. Namun terjadi 
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pergantian terapi menjadi prednisolon oral 5 mg/3 kali sehari untuk 

digunakan selama satu minggu, hal tersebut dapat dikarenakan potensi 

mineralokortikosid prednisolon lebih tinggi daripada metil prednisolon 

(Anderson, 2011) namun minggu selanjutnya pasien tidak melakukan 

kontrol 

 Sedangkan dua orang pasien yang mendapatkan penambahan 

dosis kortikosteroid pada terapinya, Pasien pertama bernama, Tn. AK (43 

tahun) yang datang dengan keluhan tinitus, keluar cairan dn pendengran 

menurun sejak 2 minggu sebelumnya didiagnosis mengalami MHL 

telinga kanan (PTA 67,5 dB) dan mendapat terapi berupa 

metilprednisolon peroral 8 mg/3 kali sehari, ekstrak ginkgo biloba, 

metilcobalamin, dan vitamin E selama tujuh hari. Kemudian pada minggu 

berikutnya, pasien kontrol kembali namun tidak mengalami peningkatan 

kemampuan mendengar, capaian PTA pasien ini masih sama dengan 

minggu sbelumny (67,5 dB). Sehingga pasien mendapatkan penigkatan 

dosis terapi metilprednisolon menjadi 16 mg/3 kali sehari dengan 

kombinasi obat lain yang sama sepeti minggu sebelumnya kecuali vitamin 

E yang dihapuskan. Seminggu kemudian, pasien kontrol kembali dan 

mengalami perburukan kemampuan pendengran dengan PTA 68,75. 

Namun tidak tertulis pada DMK kelanjutan terapi pasien dan minggu 

selanjutnya pun pasien tidak datang kembali. Sedangkan Ny. Suw (56 

tahun) dengan keluhan berupa pendengran menurun secara tiba-tiba tanpa 

disertai keluhan lain. Pasien ini didiagnosis mengalami SNHL pada 

telinga kanan dengan PTA sebesar 150 loss (profound) dan mendapat 

terapi berupa prednison oral 5 mg/3 kali sehari, ekstrak ginkgo biloba, 

dan metilcobalamin untuk digunkan selama seminggu. Namun pada 

kontrol selanjutnya PTA yang mampu dicapai oleh pasien sebesar 98,75 

dB atau masih berada pada level profound. Sehingga pasien mendapatkan 
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peningkatan dosis prednison oral menjadi 10 mg/3 kali sehari selama 1 

minggu (untuk melihat efek kortikosteroid), namun pada minggu 

selanjutnya pasien tidak kembali untuk kontrol.  

 Profil penggunaan kortikosteroid peroral pada pasien tuli 

mendadak menunjukkan bahwa 25% (prosentase terbanyak) pasien 

menggunakan metilprednisolon peroral 48 mg/hari selama hari ke 1-3. 

Dosis tersebut didasari oleh rekomendasi Stachler et al. (2012) yakni 

menggunakan metilprednisolon peroral 48 mg/hari selama 7-14 hari. 

Sedangkan pola tapering off metilprednisolon peroral yang paling banyak 

digunakan  (25% pasien) yakni dengan pengurangan 8 mg tiap 3 hari 

selanjutnya hingga mencapai dosis metilprednisolon peroral 8 mg/hari. 

Penggunaan dosis tersebut di Poli Audiologi RSUD Dr. Soetomo setelah 

ditetapkannya prosedur penanganan terbaru untuk kasus tuli mendadak. 

Penurunan dosis seharusnya dilakukan hingga dosis kortikosteroid 

eksogenus sebanding dengan kortisol (endogenus) normal dalam tubuh 

(30 mg/hari) (Lullman et al., 2005). Berdasarkan ekuivalensi dosis, 25 mg 

kortisol sebanding dengan 4 mg metilprednisolon, sehingga 30 mg 

kortisol akan sebanding dengan 4,8 mg/hari metilprednisolon. Maka 

tapering off yang diberlakukan pada saat ini di Poli Audiologi masih 

dapat diturunkan hingga 4,8 mg/hari selama 3 hari. 

 Penggunaan kortikosteroid secara kontinyu dan dalam waktu 

yang lama dapat meningkatkan kemungkinan munculnya efek samping 

yang tidak diinginkan. Namun pada penelitian ini pencacatan efek 

samping pada rekam medik tidak dilakukan sehingga penelitian ini hanya 

mampu menganalisis efek samping potensialnya saja.  Liu et al. (2013) 

merekomendasikan beberapa efek samping yang mungkin muncul pada 

penggunaan kortikosteroid (glukokortikoid) seperti sindrom chusing, 

tukak peptik, hiperglikemia, supresi adrenal dan sindrom Withdrawal, dan 
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osteoporosis seperti pada Tabel V.12. Semakin besar dan lama dosis 

kortikosteroid oral yang diberikan kepada pasien maka semakin tinggi 

pula resiko kemunculan efek samping (Richards, 2008; Dallan et al., 

2011)  

 Penggunaan beberapa obat yang dikombinasi beresiko terjadi 

interaksi obat yang mungkin terjadi. Sehingga dapat memunculkan 

interaksi obat potensial dan aktual. Namun interaksi obat aktual tidak 

terdapat dalam rekam medik pasien sehingga yang dapat diamati hanya 

interaksi obat potensial. Penggunaan kombinasi terapi pada kasus tuli 

mendadak juga dapat menyebabkan terjadinya interaksi, yakni 

penggunaan kombinasi kortikosteroid dengan asam mefenamat 

(digunakan oleh 3 pasien pada penelitian ini) dapat meningkatkan resiko 

atau memperparah keadaan peptic ulcer (Liu et al., 2013). Interaksi 

potensial kortikosteroid tidak hanya terjadi pada obat yang digunakan 

untuk jeadaan tuli mendadak namun juga obat lain yang digunakan untuk 

menyembuhkan penyakit komorbid pasien.Tabel V.5 telah 

memnunjukkan bahwa 18% pasien memiliki komorbid hipertensi dan 

16% pasien memiliki komorbid diabetes melitus yang mana keduanya 

termasuk dalam gangguan vaskular. Maka dapat sering terjadi 

penggunaan obat antidiabetes dan diuretik disamping penggunaan obat 

tuli mendadak. Sedangkan menurut Liu et al. (2013) bahwa diuretik (non 

spirolonolakton) dengan kortikosteroid dapat menyebabkan terjadinya 

peningkatan efek kaliuretik dari diuretik dan kombinasi kortikosteroid-

antidiabetik oral, kortikosteroid dapat menyebabkan disregulasi glukosa 

sehingga menurunkan efek antidiabetik seperti pada Tabel V.13. 

 Pada penelitian ini juga dapat diamati hasil akhir perbaikan 

pendengaran yang dialami oleh pasien, tepatnya pada 33 pasien yang 

datang lebih dari sekali ke Poli Audiologi untuk melakukan kontrol. 
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Pengamatan hasil akhir dilihat dari sisi telinga dan jenis ketulian dengan 

cara membandingkan data awal dan akhir pasien serta dengan memasukan 

pada rekomendasi oleh Park (2015). Pengamatan hasil akhir berdasarkan 

sisi telinga di dapatkan pada telinga kanan, tuli mendadak terjadi pada 22 

orang pasien yang 9 (diantaranya mengalami profound sebagai kejadian 

terbanyak, seperti pada Tabel V.15. Sedangkan data perbaikan 

pendengaran yang terjadi pada telinga kanan tercatat bahwa jumlah pasien 

yang mengalami profound bertambah sehingga dapat diartikan bahwa 

banyak pasien yang mengalami perburukan dan pasien dengan derajat 

pendengaran mild hanya satu orang. Sedangkan bila dilihat melalui 

kriteria Park (2015), 19 pasien tidak mengalami perbaikan dan hanya 1  

yang mengalami perbaikan komplit. Hal yang sama terjadi pada telinga 

kiri, bahwa kondisi awal pasien tuli mendadak terbanyak adalah profound  

dari  (11 dari 21 pasien) namun jumlah tersebut menurun menjadi 9 

pasien dan terdapat 2 pasien yang memiliki derajat pendengaran mild. 

Sedangkan berdasarkan rekomendasi Park (2015), 19 pasien tidak 

mengalami perbaikan sementara perbaikan komplit hanya dialami oleh 

seorang pasien.  

Sedangkan untuk perkembangan penyakit tuli mendadak sesuai 

dengan jenisnya dapat dilihat pada Gambar 5.1 hingga Gambar 5.3. 

Seperti pada tiga jenis tuli mendadak yang paling sering terjadi pada total 

pasien tuli mendadak, yakni SNHL bilateral, SNHL unilateral kanan, dan 

SNHL unilateral kiri. Tidak adanya perbaikan pada rata-rata pasien SNHL 

bilateral telinga kanan maupun kiri dapat terlihat dari grafik yang sama 

antara diagnosis awal dengan diagnosis akhir. Berbeda dengan SNHL 

unilateral telinga kanan, terjadi perbaikan pendengaran pada 1 pasien 

profound menjadi severe, namun sisanya tidak mengalami perbaikan. 

Sedangkan pada SNHL unilateral telinga kiri, terjadi perbaikan pada 1 
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pasien profound menjadi 1 moderate dan 1 mild. Sedangkan bila dilihat 

dengan kriteria Park (2015) seperti yang tertera pada Lampiran III, pada 

ketiga jenis tersebut, tidak ada perbaikan merupakan kondisi terbanyak 

yang dialami oleh pasien. 

 Pada penelitian ini, terdapat beberapa hambatan yang dialami 

oleh peneliti seperti penulisan data rekam medik pasien yang kurang jelas 

dan lengkap, serta banyaknya pasien yang tidak melakukan kontrol 

kembali sehingga data yang diperolah tidak lengkap. Dari penelitian ini 

didapatkan bahwa jenis tuli mendadak yang paling sering terjadi di Poli 

Audiologi RSUD Dr. Soetomo Surabaya adalah SNHL bilateral dengan 

puncak usia 25-54 tahun dan pasien terbanyak adalah perempuan (42 

orang) dari total 81 pasien yang masuk kriteria inklusi. Selain umur dan 

jenis kelamin. Pola penggunaan kortikosteroid yang paling banyak 

digunakan adalah 48 mg/hari selama tiga hari dan diikuti dengan dosis 

tapering off (pengurangan 8 mg) tiap tiga hari sekali hingga dosis 

mencapai 8 mg/hari selama tiga hari. Namun dosis tapering off tersebut 

masih dapat diturunkan lagi manjadi 4,8 mg/hari selama tiga hari 

(sebanding dengan kortisol endogenus 30 mg/hari). Pola penggunaan 

kortikosteroid masih bervariasi sebab belum terdapat panduan/ pedoman 

terapi tuli mendadak yang disepakati bersama. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, profil penggunaan 

kortikosteroid pada kasus tuli mendadak di Poli Audiologi RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya, periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 

2015 (81 pasien), dapat disimpulkan: 

1. Terapi utama pada aksus tuli mendadak adalah 

kortikosteroid, jenis kortikosteoid yang paling banyak 

digunakan adalah prednison dan metilprednisolon. 

2. Dosis metilprednisolon peroral adalah 24- 48 mg/hari 

selama 3-7 hari dan pola tapering off yang paling banyak 

digunakan dengan pengurangan dosis sebanyak 8 mg/3 hari 

hingga dosis metilprednisolon mencapai 8 mg/harinya. 

3. Dosis prednison peroral adalah 15-108 mg/hari selama 7 

hari dan pola tapering off  yang paling banyak digunakan 

dengan pengurangan dosis 5 mg/minggu hingga dosis 

mencapai 5 mg/harinya. 

4. Rute kortikosteroid lain adalah intramembran timpanik 

dengan dosis  metilprednisolon 0,5 cc/minggu (125 mg/mL) 

baik tunggal maupun dengan kombinasi kortikosteroid oral. 

5. Pola tapering off kortikosteroid bervariasi antar 

pasienberdasarkan penurunan frekuensi dan penurunan 

dosis. 

6. Interaksi potensial kortikosteroid dengan obat lain pada 

pasien tuli mendadak yakni dengan asam mefenamat, 

diuretik dan antidiabetik oral. 
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7.2 Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan 

kortikosteroid pada berbagai jenis dan dosis untuk kasus tuli 

mendadak dikaitkan dengan efek samping kortikosteroid. 

2. Penulisan riwayat penyakit dan pengobatan pasien serta 

terapi yang diberikan (nama, dosis dan cara penggunaan obat) 

secara baik dan lengkap. 

3. Melakukan edukasi pada pasien penggunaan kortikosteroid 

mengenai tapering off, terkait cara penggunaan, efek samping 

serta interaksi obat. Usulan form monitoring efek samping 

kortikosteroid dapat dilihat pada Lampiran V. 
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LAMPIRAN II 

TABEL INDUK 
 

Tahun: 2012 
No Data Pasien Tgl Keluhan Data Klinik Terapi Utama 
1 Nomor DMK : 12175xxx 

Inisial pasien : Ny. And 
Umur : 34 th 
Alamat : Kuwung, Surabaya 
Pekerjaan/pendidikan: Guru SMP/- 
Riwayat penyakit :  Meniere 
(Tinnitus, Vertigo) 
Riwayat  obat : - 
Riwayat aktivitas : - 

30/08 
2012 

 
 

Pendengaran kiri menurun 
sejak 3 bulan yang lalu, setelah 
sakit gondongan 3 hari 
sebelumnya, mendengung +, 
berputar + 

PTA Refleks 
Akustik 

Prednison Tablet 5 mg  3x3 

AC f (kHz) BC     
D (dB) S (dB) D (dB) S (dB) (D/S) +/- Terapi Tambahan 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

65 
75 

100 
105 
105 
110 
80 

125 
250 
500 

1000 
2000 
4000 
8000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
45 
65 
65 
65 
55 
- 

Ext. Ginkgo Biloba 
Metilcobalamin  

Tablet 80 mg 
Tablet 500 mg 

2x1 
2x1 

Diagnosis 
D: Normal  
S: MHL (PTA 103, 75) 
Sudden deafness 

OAE Saran 
- Gunakan obat selama 7 hari, kontrol 1 minggu 

Tgl Keluhan Data Klinik Terapi Utama 
06/09 
2012 

 
 

- PTA Refleks 
Akustik 

Prednison Tablet 5 mg  3x2 

AC f (kHz) BC     
D (dB) S (dB) D (dB) S (dB) - Terapi Tambahan 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

50 
70 
90 
95 
95 
95 
90 

125 
250 
500 

1000 
2000 
4000 
8000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
45 
60 
70 
60 
40 
- 

Ext. Ginkgo Biloba 
Metilcobalamin  

Tablet 80 mg 
Tablet 500 mg 

2x1 
2x1 

Diagnosis 
D: Normal  
S: MHL (PTA 93,75) 
Sudden deafness 

OAE Saran 
- Gunakan obat selama 7 hari, kontrol 1 minggu 

Tgl Keluhan Data Klinik Terapi Utama 
13/09 - PTA Refleks Prednison Tablet 5 mg  3x1 
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2012 
 
 

Akustik 
AC f 

(kHz) 
BC -    

D (dB) S (dB) D (dB) S (dB) Terapi Tambahan 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

55 
60 
75 
85 
80 
80 
80 

125 
250 
500 

1000 
2000 
4000 
8000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
20 
60 
65 
60 
55 
- 

Ext. Ginkgo Biloba 
Metilcobalamin  

Tablet 80 mg 
Tablet 500 mg 

2x1 
2x1 

Diagnosis 
D:Normal hearing 
S: MHL (PTA 101,25) 
Sudden deafness 

OAE Saran 
- Kontrol 1 minggu 

- (Lost of follow up - Pasien tidak kontrol) 
No Data Pasien Tgl Keluhan Data Klinik Terapi Utama 
2 Nomor DMK : 10953xxx 

Inisial pasien : Tn. AB 
Umur : 55 th 
Alamat : Jl. Karang Gayam 
Pekerjaan/pendidikan : Guru SMA/- 
Riwayat penyakit : Meniere (Tinnitus 
(D)) 
Riwayat  obat : - 
Riwayat aktivitas : - 

14/12 
2012 

 
 

Telinga kanan berdesis 5 hari, 
pendengran kanan menurun 
tiba-tiba 5 hari, nyeri -, cairan -
, gatal - 

PTA Refleks 
Akustik 

Prednison Tablet 5 mg  3x3 

AC f 
(kHz) 

BC (D/S) +/+ 
D (dB) S (dB) D (dB) S (dB) Terapi Tambahan 

60 
65 
65 
65 
25 
25 
45 
 

30 
30 
25 
15 
15 
30 
45 

125 
250 
500 

1000 
2000 
4000 
8000 

- 
45 
65 
55 
20 
20 
- 

- 
15 
25 
15 
15 
25 
- 

Ext. Ginkgo Biloba  
Vitamin B1 
Vitamin B6 
Vitamin B12  

Tablet 80 mg 
100 mg 
200 mg 
200mcg 

2x1 
 

2x1 tab 
 Diagnosis 

D: SNHL (PTA 45) 
S: SNHL frekuensi tinggi PTA 
normal (PTA 21,25) 
Sudden deafness 

OAE Saran 
- Kontrol 1 minggu 

Tgl Keluhan Data Klinik Terapi Utama 
21/12 
2012 

 
 

- PTA Refleks 
Akustik 

- - - 

AC f 
(kHz) 

BC  
D (dB) S (dB) D (dB) S (dB) - Terapi Tambahan 

50 
55 
60 
55 

35 
35 
30 
15 

125 
250 
500 

1000 

- 
35 
30 
40 

- 
10 
25 
15 

- - - 

Diagnosis 
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D: SNHL (PTA 42,5) 
S: SNHL frekuensi tinggi PTA 
normal (PTA 21,25) 
Sudden deafness 

15 
25 
40 

15 
25 
50 

2000 
4000 
8000 

5 
10 
- 

15 
15 
- 

OAE Saran 
- Kontrol 1 minggu 

- (Lost of follow up - Pasien tidak kontrol) 
No Data Pasien Tgl Keluhan Data Klinik Terapi Utama 
3 Nomor DMK : 12128xxx 

Inisial pasien : Ny. CM 
Umur : 47 th 
Alamat : Keputran, Surabaya 
Pekerjaan/pendidikan: Guru TK/- 
Riwayat penyakit :  Meniere (Tinnitus 
(S), Vertigo), Subacute infark caps 
interna (S) 
Riwayat  obat : - 
Riwayat aktivitas : - 

08/08 
2012 

 

Pendengaran kiri tiba-tiba 
menurun sejak 1 minggu yang 
lalu, telinga kiri mendengung + 
1 bulan, kepala berputar-puatr 

PTA Refleks 
Akustik 

Prednison Tablet 5 mg  3x3 

AC f 
(kHz) 

BC     
D (dB) S (dB) D (dB) S (dB) (D/S) +/- Terapi Tambahan 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

55 
90 
95 

100 
85 
70 
70 

125 
250 
500 

1000 
2000 
4000 
8000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
30 
30 
65 
50 
70 
- 

Betahistin 
dihidroklorida 
Ext. Ginkgo Biloba 
Metilcobalamin  

Tablet 8 mg 
 

Tablet 80 mg 
Tablet 500 mg 

2x3 
 

2x1 
3x1 Diagnosis 

D: Normal 
S: SNHL (PTA 87,5) 
Sudden deafness 

OAE Saran 
- Gunakan obat selama 1 minggu, kontrol 1 minggu 

Data Laboratorium  
Trombosit 110.000 

- (Lost of follow up - Pasien tidak kontrol) 

No Data Pasien Tgl Keluhan Data Klinik Terapi Utama 
4 Nomor DMK : 12152xxx 

Inisial pasien : Ny. Dju 
Umur : 37 th 
Alamat : Siwalan, Surabaya 
Pekerjaan/pendidikan: Wiraswasta/- 
Riwayat penyakit :  Meniere (Tinnitus 
(D), Vertigo), Hipertensi 
Riwayat  obat : - 
Riwayat aktivitas : - 

24/05 
2012 

 
 

Tinnitus kanan 1 minggu, 
pendengaran menurun (kanan), 
mendadak, vertigo 

PTA Refleks 
Akustik 

Prednison Tablet 4 mg 3x3 

AC f (kHz) BC  
D (dB) S (dB) D (dB) S (dB) (D/S) +/+ Terapi Tambahan 

Ext. Ginkgo Biloba 
Metilcobalamin  

Tablet 80 mg 
Tablet 500 mg 

3x1 
3x1 15 

20 
30 
50 
45 

- 
- 
- 
- 
- 

125 
250 
500 

1000 
2000 

- 
5 
5 
30 
25 

- 
- 
- 
- 
- 

Diagnosis 
D: SNHL (PTA 40) OAE Saran 
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S: Normal 
Sudden deafness 

35 
45 

- 
- 

4000 
8000 

20 
- 

- 
- 

- Gunakan obat selama 7 hari, kontrol 1 minggu 

- (Lost of follow up - Pasien tidak kontrol) 
No Data Pasien Tgl Keluhan Data Klinik  
5 
 
 

Nomor DMK : 12201xxx 
Inisial pasien : Ny. Dju 
Umur : 48 th 
Alamat : Bogo Rame, Krian 
Pekerjaan/pendidikan: PT.KA/SMP 
Riwayat penyakit : - 
Riwayat  obat : - 
Riwayat aktivitas : - 

11/12 
2012 

Pendengaran kanan tiba-tiba 
menurun 3 minggu, telinga 
kanan grebek-grebek +, nyeri -, 
pusing berputar + tiga minggu 
yang lalu tapi sekarang -, mual 
+, muntah -, batuk +, pilek -  

PTA Refleks 
Akustik 

Prednison Tablet 5 mg 3x3 

AC f 
(kHz) 

BC  
D (dB) S (dB) D (dB) S (dB) - Terapi Tambahan 

85 
100 
100 
105 
100 
115 
110 

20 
20 
15 
20 
15 
10 
20 

125 
250 
500 
1000 
2000 
4000 
8000 

- 
45 loss 
65 loss 
70 loss 
75 loss 
80 loss 

- 

- 
5 

15 
10 
15 
10 
- 

Ext. GinkgoBiloba  
Vitamin B 
kompleks  
 
 
Betahistin Mesilat 

Tablet 80 mg 
Tablet (B1 
100 mg, B6 
100 mg, B12 

500 mcg) 
Tablet 6 mg 

2x1 
1x1 

 
 
 

3x1 

Diagnosis 

D: SNHL (PTA 105) 
S: Normal hearing 
Sudden deafness 

OAE Saran 
- Kontrol 1 minggu 

Tgl Keluhan Data Klinik Terapi Utama 
18/12 
2012 

- 
 

PTA Refleks 
Akustik 

Prednison Tablet 5 mg 3x1 
AC f 

(kHz) 
BC 

D (dB) S (dB) D (dB) S (dB) - Terapi Tambahan 
60 
90 
95 

100 
90 

105 
70 

20 
15 
10 
10 
15 
10 
20 

125 
250 
500 
1000 
2000 
4000 
8000 

- 
15 

65 loss 
70 loss 
65 loss 
75 loss 

- 

- 
0 
0 
0 
0 
0 
- 

Ext. Ginkgo Biloba  
Betahistin Mesilat 

Tablet 80 mg 
Tablet 6 mg 

2x1 
3x1 Diagnosis 

D: SNHL (PTA 97,5)  
S: Normal hearing 
Sudden deafness 

OAE Saran 
- Kontrol 1 minggu 

Tgl Keluhan Data Klinik Terapi Utama 
26/12 
2012 

- PTA Refleks 
Akustik 

Prednison Tablet 5 mg 3x1 
AC f 

(kHz) 
BC 

D (dB) S (dB)  D (dB) S (dB) - Terapi Tambahan 
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40 
50 
80 
85 
75 

110 
70 

10 
10 
10 
10 
10 
0 
5 

125 
250 
500 

1000 
2000 
4000 
8000 

- 
0 
10 
10 
10 
0 
- 

- 
15 
30 
60 
55 
30 
- 

Ext. Ginkgo Biloba  
Vitamin B 
kompleks 

Tablet 80 mg 
Tablet (B1 
100 mg, B6 
100 mg, B12 

500 mcg) 

2x1 
2x1 Diagnosis 

D: MHL (PTA 87,5) 
S: Normal hearing 
Sudden deafness 

OAE Saran 
- Kontrol 1 minggu 

Tgl Keluhan Data Klinik Terapi Utama 
03/01 
2013 

Pendengaran telinga kanan 
membaik, grebek-grebek 
membaik 

PTA Refleks 
Akustik 

Prednison Tablet 5 mg 1-1-0 

AC f (kHz) BC - 
D (dB) S (dB) D (dB) S (dB) Terapi Tambahan 

45 
60 
85 
85 
75 
80 
75 

10 
15 
15 
20 
15 
20 
10 

125 
250 
500 
1000 
2000 
4000 
8000 

- 
20 
60 
60 
60 
75 
- 

- 
5 

10 
10 
15 
0 
- 

Ext. Ginkgo Biloba  
Vitamin B 
kompleks 

Tablet 80 mg 
Tablet (B1 
100 mg, B6 
100 mg, B12 

500 mcg) 

2x1 
2x1 Diagnosis 

D: SNHL (PTA 80,3) 
S: Normal hearing 
Sudden deafness 

OAE Saran 
- Kontrol 1 minggu 

Tgl Keluhan Data Klinik  
04/01 
2013 

- PTA Refleks 
Akustik 

Metilprednisolon Injeksi MT 
0,5 cc 

1x 

AC f 
(kHz) 

BC    
D (dB) S (dB) D (dB) S (dB) - Terapi Tambahan 

- - - - - Amoksisilin 
Asam mefenamat 

Tablet 500 mg 
Tablet 500 mg 

3x1 
3x1 

Diagnosis 
- OAE Saran 

- Periksa TORCH 
Kontrol 08/01/2013 
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LAMPIRAN III 

DATA PERBAIKAN PENDENGARAN PASIEN 

 

Diagnosis awal Jumlah pasien 
Perbaikan kondisi pasien 

Komplit Separuh Sedikit Tidak ada 
perbaikan 

Tidak ada follow 

up 
SNHL Unilateral (D) 20 (25) 1 (5) - 1 (5) 8 (40) 10 (50) 

 Mild - (0) - - - - - 
 Moderate 3 (15) - - - - 3 (100) 
 Moderately severe - (0) - - - - - 
 Severe 7 (35) 1 (14)   3 (43) 3 (43) 
 Profound 9 (45) - - 1 (11) 5 (56) 3 (33) 
 High Frequency 1 (5) - - - - 1 (100) 

SNHL Unilateral (S) 18 (22) 1 (6) 2 (11) - 4 (22) 11 (61) 
 Mild - (0) - - - - - 
 Moderate 3 (16) - - - - 3 (100) 
 Moderately severe 1 (5) - - - - 1 (100) 
 Severe 2 (10) 1 (50) - - - 1 (50) 
 Profound 11 (58) - 2 (18) - 4 (36) 5 (45) 
 High Frequency 1 (5) - - - - 1 (100) 

SNHL Bilateral 
21 (26) - - 1 (4) 1 (4) - 1 (4) 6 (26) 5 (22) 16 (70) 16 (70) 

D S D S D S D S D S D S 

 Mild - (0) 1 (4) - - - - - - - - - 1 (100) 
 Moderate 3 (13) 5 (17) - - - - - - 1 (33) - 2 (67) 5 (100) 
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Diagnosis awal Jumlah pasien 
Perbaikan kondisi pasien 

Komplit Separuh Sedikit Tidak ada 
perbaikan 

Tidak ada follow 

up 
 Moderately severe 3 (13) 4 (18) - - - 1 (25) - - 2 (67) - 1 (33) 3 (75) 
 Severe 3 (14) 2 (9) - - 1 (33) `- - - - 1 (50) 2 (67) 1 (50) 
 Profound 10 (48) 7 (30) - - - - - 1 (9) 2 (20) 2 (18) 8 (80) 4 (57) 
 High Frequency 2 (9) 2 (10) - - - - - - 1 (50) 2 (67) 1 (50) - 

MHL Unilateral (D) 3 (4) - - - 2 (67) 1 (33) 

 Mild - (0) - - - - - 
 Moderate - (0) - - - - - 
 Moderately severe - (0) - - - - - 
 Severe 3 (100) - - - 2 (67) 1 (33) 
 Profound - (0) - - - - - 
 High Frequency - (0) - - - - - 

MHL Unilateral (S) 8 (10)  1 (12) 1 (12) 2 (25) 4 (50) 
 Mild - (0) - - - - - 
 Moderate - (0) - - - - - 
 Moderately severe - (0) - - - - - 
 Severe 6 (75) - 1 (17) 1 (17) - 4 (67) 
 Profound 2 (25) - - - 2 (100) - 
 High Frequency - (0) - - - - - 

MHL Bilateral 
4 (5) - 1 (33) - - - - 1 (33) - 2 (67) 2 (67) 

D S D S D S D S D S D S 
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Diagnosis awal Jumlah pasien 
Perbaikan kondisi pasien 

Komplit Separuh Sedikit Tidak ada 
perbaikan 

Tidak ada follow 

up 
 Mild 1 (33) 1 (33) - 1 (100) - - - - - - 1 (100) - 
 Moderate - (0) - (0) - - - - - - - - - - 
 Moderately severe 2 (50) - (0) - - 1 (50) - - - 1 (50) - - - 
 Severe 1 (33) 3 (75) - - - - - - - 1 (33) 1 (100) 2 (67) 
 Profound - (0) - (0) - - - - - - - - - - 
 High Frequency - (0) - (0) - - - - - - - - - - 

SNHL Unilateral (D) & MHL Unilateral (S) - (0) 

SNHL Unilateral (S) & 
MHL Unilateral (D) 

6 (7) - - - - 1 (17) - 2 (33) 3 (50) 3 (50) 3 (50) 

D S D S D S D S D S D S 

 Mild - (0) - (0) - - - - - - - - - - 
 Moderate - (0) 4 (67) - - - - - - - 2 (50) - 2 (50) 
 Moderately severe 2 (33) - (0) - - - - - - 1 (50) - 1 (50) - 
 Severe 3 (50) - (0) - - - - - - 1 (33) - 2 (67) - 
 Profound 1 (17) 2 (33) - - - - 1 (100) - - 1 (50) - 1 (50) 
 High Frequency - (0) - (0) - - - - - - - - - - 

TOTAL 81 (100)      
Keterangan : SNHL : Sensorineural Hearing Loss D : Dekstra 
     MHL : Mix Hearing Loss S : Sinistra 
 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROFIL PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID... DHITA AMALINA R.P.



129 

LAMPIRAN IV 

DATA PASIEN KONTROL 

 
Nama/No. DMK Pasien Diagnosis Awal Kontrol Diagnosis Akhir Jenis Perbaikan Obat yang Digunakan 

Ny. And/ 12175xxx MHL S (PTA 103,75) 2x (2 minggu) MHL S (PTA 103,75) Tidak ada perbaikan Prednison, Ext. Ginkgo Biloba, Metilcobalamin 
Tn. AB/ 10953xxx SNHL D (PTA 45) 

SNHL S frekuensi tinggi 
(PTA 21,25)  

1x (1 minggu) SNHL D (PTA 42,5) 
SNHL S frekuensi tinggi 
(PTA 21,25) 

D : tidak ada perbaikan 
S : tidak ada perbaikan 

Prednison, Vitamin B kompleks, Ext. Ginkgo Biloba 

Ny. Dju/ 12201xxx SNHL D (PTA 105) 9x (9 minggu) SNHL D (PTA 78) Tidak ada perbaikan Prednison, Ext. Ginkgo Biloba, Vitamin B kompleks, 
Betahistin maleat 

Ny. DI/ 10801xxx SNHL S (PTA 102,5) 1x (1 minggu) SNHL S (PTA 92,5) Tidak ada perbaikan Prednison, Ext. Ginggo Biloba, VitamAin B kompleks 
Nn. DM/ 12170xxx MHL D (PTA 66,5) 2x (2 minggu) MHL D (PTA 101,25) Tidak ada perbaikan Prednison, Ext. Ginkgo Biloba, Metilcobalamin 
Tn. Ak/ 12278xxx MHL D (PTA 67,5) 2x (2 minggu) SNHL D (PTA 68,75) Tidak ada perbaikan Metilprednisolon, Ext. Ginkgo Biloba, Metilcobalanin, 

Vitamin E 
Ny. EY/ 12229xxx SNHL D (PTA 120 loss) 

SNHL S (PTA 100) 
1x (1 minggu) SNHL D (PTA 120 loss) 

SNHL S (PTA 96,25) 
D : tidak ada perbaikan 
S : tidak ada perbaikan 

Deksametason, Ext. Ginkgo Biloba, Vitamin E 

Tn. HS/ 12234xxx SNHL S (PTA 100) 1x (1 minggu) MHL S (PTA 100) Tidak ada perbikan Metilprednisolon, Ext. Ginkgo Biloba, Vitamin B 
kompleks, Metilcobalamin, Vitamin E 

Tn. MH/ 12272xxx SNHL D frekuensi tinggi 
(PTA 13,75) 
SNHL S frekuensi tinggi 
(PTA 18,75)  

1x (1 minggu) MHL D frekuensi tinggi 
(PTA17,5) 
SNHL S frekuensi tinggi 
(PTA 16,25) 

D : tidak ada perbaikan 
S : tidak ada perbaikan 

Metilprednisolon, Vitamin B1, Vitamin E 

Sdr. Rez/ 12236xxx MHL S (PTA 82,5) 2x (2 minggu) MHL S (PTA 106,25) Tidak ada perbaikan Metilprednisolon, Ext. Ginkgo Biloba, Metilcobal, 
Multivitamin 

Tn. RA/ 12268xxx SNHL D (PTA 108,75) 1x (1 minggu) SNHL D (profound) D : tidak ada perbaikan Metilprednisolon, Ext. Ginkgo Biloba, Metilcobalamin,  
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Nama/No. DMK Pasien Diagnosis Awal Kontrol Diagnosis Akhir Jenis Perbaikan Obat yang Digunakan 
SNHL S (PTA 67,5) SNHL S (PTA 32,5) S : perbaikan separuh Vitamin B kompleks 

Ny. RL/ 12207xxx SNHL D (PTA 75) 
SNHL S (PTA 47,5) 

1x (1 minggu) SNHL D (PTA 32,5) 
SNHL S (PTA 37,5) 

D : perbaikan separuh 
S : perbaikan separuh 

Metilprednisolon, Vitamin B kompleks 

Ny. Suw/ 12259xxx SNHL D (PTA 105 loss) 1x (1 minggu) SNHL D (profound) 
MHL S (normal) 

Tidak ada perbaikan Prednison, Ext. Ginkgo Biloba, Metilcobalamin 

Ny. SZ/ 10323xxx MHL D (PTA 41,25) 
 

2x (2 minggu) MHL D (PTA 57,25) Tidak ada perbaikan Prednison, Ext. Ginkgo Biloba, Vitamin B kompleks 

Tn. AH/ 12317xxx SNHL D (PTA 75,5) 1x (1 minggu) SNHL D (PTA 88,75) Tidak ada perbaikan  Metilprednisolon Ext. Ginkgo Biloba, Metilcobalamin, 
Vitamin A 

Tn. DJS/ 12331xxx SNHL D (PTA 35) 
SNHL S (PTA 100) 

2x (2 minggu) SNHL D (PTA 31,25) 
SNHL S (PTA 85) 

D : tidak ada perbaikan 
S : perbaikan sedikit 

Prednison, Vitamin B kompleks, Vitamin C, Vitamin E, 
Zink 

Ny. EMS/ 12310xxx SNHL S (PTA 68,75) 4x (4 minggu) SNHL S (PTA 11,25) Perbaikan konplit Metilprednisolon, Ext. Ginkgo Biloba, Vitamin E, injeksi 
MT Metilprednisolon, Piracetam 

Tn. I. San/ 12358xxx SNHL S (PTA 82,5) 3x (3 minggu) SNHL S (PTA 28,75) Perbaikan separuh Metilprednisolon, Ext. Ginkgo Biloba, Piracetam, 
Metilcobalamin 

Ny. Kus/ 12316xxx SNHL S (PTA 93,75) 7x (7 minggu) SNHL S (PTA 43,75) Perbaikan separuh Prednison, Ext. Ginkgo Biloba, Vitamin B1, 
Multivitamin, Asam klavulanat, Cetrizin, Oksimetazolin, 
injeksi MT Metilprednisolon, Vitamin E, Vitamin B 
kompleks, Vitamin C, Zink  

Tn. Rud/ 12322xxx SNHL D (PTA 97,5) 3x (3 minggu) SNHL D (PTA 91,25) Tidak ada perbaikan Metilprednisolon, injeksi MT metilprednisolon, Vitamin 
B kompleks, Asam Klvulanat, Loratadin, Pseudoefedrin, 
Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B kompleks, Zink 

Ny. RNA/ 12374xxx SNHL D (PTA 75) 1x (1 minggu) Normal (PTA15) Perbaikan komplit Metilprednisolon, Ext. Ginkgo Bilobqa, Piracetam, 
Metilcobalamin 

Tn. TK/ 12316xxx SNHL D (PTA 83,3) 2x (2 minggu) SNHL D (PTA 86,6) Tidak ada perbaikan Metilprednisolon, Ext. Ginkgo Biloba, Metilcobalamin, 
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Nama/No. DMK Pasien Diagnosis Awal Kontrol Diagnosis Akhir Jenis Perbaikan Obat yang Digunakan 
Vitamin A 

Tn. AL/ 189xxx SNHL D (PTA 92,5) 3x (3 minggu) SNHL D (PTA 83,75) Tidak ada perbaikan Metilprednisolon, Ext. Ginkgo Biloba, Metilcobalamin 
Tn. Bas/ 12418xxx MHL S (PTA 67,5) 1x (1 minggu) SNHL D (PTA 43,25) 

SNHL S (PTA 82,5) 
Tidak ada perbaikan Metilprednisolon, Piracetam, Ext. Ginkgo Biloba, 

Metilcobalamin 
Tn. Cho/ 28xxx SNHL D (PTA 51,25) 

SNHL S (PTA 78,75) 
2x (2 minggu) SNHL D (PTA 48,75) 

SNHL S (PTA 78,75) 
D : tidak ada perbaikan 
S : tidak ada perbakan 

Metilprednisolon, Piracetam, Ext. Ginkgo SBiloba, 
Metilcobalamin 

Tn. DT/ 10296xxx MHL D (PTA 67,5) 
SNHL S (PTA 32,5) 

2x (2 minggu) MHL D (PTA 48,75) 
SNHL S (PTA 32,5) 

D : tidak ada perbaikan 
S : tidak ada perbaikan 

Metilprednisolon, Piracetam, Ext. Ginkgo Biloba, 
Metilcobalamin 

Tn. Har/ 10583xxx MHL D (PTA 90) 
SNHL S (PTA 26,25) 

2x (2 minggu) SNHL S (PTA 25) D : perbaikan sedikit 
S : tidak ada perbaikan 

Metilprednisolon, Piracetam, Metilcobalamin 

Ny. NEI/ 12459xxx SNHL D (PTA 75) 2x (2 minggu) MHL D (PTA 88,75) Tidak ada  perbaikan Metilprednisolon, Piracetam, Ext. Ginkgo Biloba, 
Metilcobalamin 

Tn. NH/ 12411xxx SNHL S (Profound) 3x (3 minggu) SNHL S (profound) Tidak ada perbaikan Metilprednisolon, Piracetam, Ext. Ginkgo Biloba, 
Metilcobalamin 

Ny. Sat/ 12458xxx MHL S (PTA 65) 1x (1 minggu) MHL S (PTA 65) Perbaikan separuh Metilprednisolon, Piracetam, Ext. Ginkgo Biloba, 
Metilcobalamin 

Tn. Sau/ 12436xxx SNHL D (PTA 86,25) 2x (2 minggu) SNHL D (PTA 76,25) 
CHL S (27,5) 

Tidak ada perbaikan Metilprednisolon, Piracetam, Ext. Ginkgo Biloba, 
Metilcobalamin 

Ny. Suh/ 12418xxx MHL D (PTA 52,5) 
MHL S (PTA 76,5) 

2x (2 minggu) MHL D (PTA 35) 
MHL S (PTA 75) 

D : separuh 
S : tidak ada perbaikan 

Metilprednisolon, Piracetam, Ext. Ginkgo Biloba, 
Metilcobalamin 

Tn. Sum/ 12300xxx SNHL S (PTA 108,75) 5x (5 minggu) SNHL S (68,75) Tidak ada perbaikan Metilprednisolon, Piracetam, Ext. Ginkgo Biloba, 
Metilcobalamin 

Tn. Suw/ 10175xxx MHL D (PTA 45) 
SNHL S (PTA 92,5) 

1x (1 minggu) MHL D (45) 
MHL S (82,5) 

D : tidak ada perbaikan 
S : tidak ada perbaikan 

Metilprednisolon, Piracetam, Ext. Ginkgo Biloba, 
Metilcobalamin 
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LAMPIRAN V 

FORMULIR MONITORING EFEK SAMPING  

KORTIKOSTEROID 

 

Nama/Umur  :   Tanggal  : 
No. DMK  :   Jenis Kelamin     : L/P 
Diagnosis :   Alamat/No.Telp  : 
 

 

 

 

 

 

 
 
Keterangan : (*) Lingkari gejala yang muncul 
 

Dokter Pemberi Resep Kortikosteroid :  
Tanggal resep    :    

Penyakit  Gejala (*) Keterangan 
Tambahan 

Sindrom Cushing   moon face, kenaikan berat 
badan, bufallo hump 

 

Tukak Lambung  nyeri lambung jangka waktu 
lama, perdarahan, mual, muntah 

Hiperglikemia – 
diabetes 

 kadar gula darah: 
 

Sindrom 
Withdrawal 

 perubahan nafsu makan, pola 
tidur, emosi, lemah otot, nyeri 
otot, mual, muntah, demam 

Imunitas menurun  demam, penyakit tidak kunjung 
sembuh, terserang 
jamur/virus/bakteri: 

Osteoporosis, 
nekrosis avaskular 

 nyeri pada tulang bagian: 
kepadatan tulang : 

Dosis, Lama dan Cara Penggunaan Kortikosteroid yang disarankan 
dokter/apoteker: 

Dosis, Lama dan Cara Penggunaan Kortikosteroid yang dilakukan pasien: 
(termasuk apabila lupa menggunakan) 

Saran dokter/apoteker pemeriksa: 

Paraf (Nama dan Tanda Tangan) :      
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