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Latar belakang: Penyakit alergi dikaitkan dengan gangguan psikososial dan 
perilaku. Beberapa literatur menyebutkan hubungan karakteristik alergi dengan 
Autism Spectrum Disorder (ASD), Attention Deficit Hyperactive Disorder dan 
gangguan internalisasi. Belum ada penelitian tentang hal ini di Indonesia. 
Tujuan: Untuk mengevaluasi hubungan penyakit alergi dengan risiko gangguan 
psikososial dan perilaku. 
Metode: Anak alergi ≥4 tahun yang datang ke poli alergi/respirologi anak RSUD 
dr. Soetomo Surabaya yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Data 
demografis dan karakteristik alergi diambil dari rekam medis dan wawancara. 
Karakteristik alergi berupa jenis penyakit alergi, alergen, terapi dan tingkat 
keparahan alergi dicatat. Pengisian PSC-17 dan ACRS dilakukan oleh orangtua. 
Variabel tergantung berupa risiko gangguan psikososial dan perilaku dianalisis 
menggunakan uji Chi square dan regresi logistik dengan signifikansi p<0,05. 
Hasil: 153 subyek dianalisis dalam penelitian ini. Median usia 89 (48–216 bulan) 
dan proporsi laki-laki 58,2%. Alergi makanan dan rinitis alergi mendominasi 
penyakit alergi (94,8% dan  84,3%). Perawakan pendek menjadi faktor risiko 
internalisasi (OR=3,654, 95%CI=1,071–12,464), persalinan pervaginam berisiko 
eksternalisasi (OR=20,227, 95%CI=1,398–292,709), dan anggota keluarga 
merokok menjadi faktor risiko ADHD (OR=3,097, 95%CI=1,007–9,531). 
Dermatitis atopi berisiko gangguan atensi (OR=26,76,  95%CI=1,092–656,500), 
dan severitas asma persisten berisiko ADHD (OR=3,097, 95%CI=1,007–9,531). 
Faktor protektif ditunjukkan oleh pemberian cetirizine pada risiko eksternalisasi 
dan ADHD (OR=0,104, 95%CI=0,019–0,579 dan OR=0,279, 95%CI=0,082–
0,948). 
Kesimpulan: Dermatitis atopi berisiko gangguan atensi dan severitas asma 
persisten berisiko ADHD. Terapi cetirizine menjadi faktor protektif eksternalisasi 
dan ADHD. Hubungan tersebut harus memperhitungkan adanya perawakan 
pendek yang berisiko internalisasi, persalinan pervaginam berisiko eksternalisasi, 
anggota keluarga merokok berisiko ADHD.  
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