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Ketua

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya
buat kita semua. Teriring shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW, semoga kita nanti mendapat syafaat dari-Nya.

Sejawat yang berbahagia, pada Kongres Nasional Ilmu Kesehatan
Anak (KONIKA) XVI Palembang 2014, kami dari kepanitiaan merasa
sangat berbahagia dengan terbitnya Buku Ilmiah KONIKA xvl palembang
2014 ini. Ada beberapa jenis kegiatan ilmiah yang dilaksanakan pada
KONIKA kali ini, mulai dari workshop Pra-KONIKA, brealdast meeting,
plenary symposium, parallel symposium, dan makalah bebas. Kumpulan
plenary symposium diterbitkan melalui majalah Sari pediatri dan kumpulan
makalah bebas diterbitkan oleh jurnal Paediatrica Indonesiana.

Buku yang sekarang berada di tangan sejawat sekalian merupakan
kumpulan tulisan dari topik yang ada pada parallel symposium. Kami
mengucapkan terima kasih sebesamya kepada para pembicara sekaligus
penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya diantara kesibukan
yang padat untuk membuat karangan ilmiah. Ucapan terima kasih juga
kami sampaikan kepada para penyunting buku ini, yang telah melakukan
penyuntingan di tengah kesibukan lain di kepanitiaan.

Dengan kerendahan hati yang begitu dalam, kami mohon maaf
sebesar-besamya jika masih terdapat kekurangan dalam buku ini, kami
harapkan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan
datang. semoga semuanya, tidak mengurangi makna baik dari buku ini.
Kami berharap Buku Ilmiah KoNIKA XVI Palemb ang 20 r 4 ini bermanfaat
bagi sejawat sekalian. Kami yakin buku ini dapat menjadi sumber rujukan
bagi para sejawat dalam menangani kasus-kasus kesehatan anak di tempat
sejawat berhrgas. selamat mengikuti acara KONIKA dan selamat membaca
buku ini.
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◇ ,

ana kita menangani kasus alergi dan otoimun
daerah yang sulit untuk mengakses pelayanan alergi

dan imunologi anak
w we manage the allergy and autoimmune cases in region
with difficult access to pediatric allergy immunology)

Anang Endaryanto

,*1nt alergi imunologi dikenal dua macam kondisi hiper-imun yaitu
r$i dan otoimun. Pada anak, penyakit arergi memiliki prevarensi yarg

tinggi dibandingkan otoimun. Baik penyakit alergi maupun otoimul
diderita oleh anak-anak dari berbagai ratar berakang geografis
n tingkat sosial ekonomi- Dalam proses penetapan diagnosis, kedua
it tersebut membutuhkan pemeriksaan imunologis Jengan biaya

cukup mahal dan ketersediaan dokter ahli. pada sebagian besar daerah
lonesia, laboratorium imunologi maupun dokter ahliyang diperlukan
pelayanan alergi dan otoimun sulit diakses. oleh karena itu diperlukan
. khusus agar kasus-kasus alergi dan otoimun yang diderita oleh anak

g tinggal di daerah yang sulit mendapatkan pelayanan khusus alergi
imunologi dapat ditangani dengan lebih baik. upaya tersebut meliputi

nana agar penderitaan karena penyakit alergi dan otoimun ,"g".u
;ani, penyakitnya dapat dideteksi lebih dini, diagnosisnya ."l"ru

tikan, dan pemberian pengobatannya dilakukan dlngan 
-folloi,_up

memadai sampai tercapai perbaikan atau kesembuhan.

Deteksi penyakit alergi

ahuluan

Gejala alergi pada anak dapat berbeda-beda. Gejara bisa berwujud gatal,
diare, nyeri perut, sariawan, migren, batuk, pilek, atau sesak. 

-BiaJanya

gejala berlangsung cukup lama atau tak kunjung sembuh. Gejala sering
berulang dengan penyebab yang sama misainya setelah mengkonsumsi
'makanan tertentu, berada di dekat hewan beibulu, atau terp"apa. J"bu
rumah. Dugaan alergi semakin kuat dengan adanya kerabat d&at anak
yang memiliki riwayat (ayah, ibu, saudara kandung, kakek, dan nenek).

Symposium
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Pada daerah dengan ketiadaan laboratorium imunologi maupun

dokter ahli, cara sederhana bisa digunakan untuk membedakan alergi

atau infeksi. Bagaimana mengenali bahwa gejala batuk pilek yang

diderita saat ini disebabkan alergi danbukan olehkarena serangan kuman

(infeksi)? Ada tiga informasi yang dibutuhkan untuk membedakan

penyebab alergi dengan penyebab infeksi yaitu: 1). apakah disertai

demam?; 2). apakah keluhan siang hari lebih dominan dari pagi dan

malam hari?; 3). apakah ingus atau riaknya kental dan berwama? Bila

ketiga pertanyaan tersebut dijawab 'tidak', maka gejala batuk pilek yang

diderita kemungkinan sangat besar disebabkan alergi. Namun bila salah

satu dari ketiga pertanyaan tersebut dijawab 'ya', maka gejala batuk

pilek yang diderita kemungkinan sangat besar disebabkan serangan

kuman (infeksi). Mengapa gejala alergi bisa hilang atau berkurang pada

siang hari? Karena secara alamiah manusia memiliki siklus diurnal,

yang mana tubuh memproduksi honnon adrenalin dan kortisol yang

lebih banyak pada siang hari dan menumn saat siang hari, sedangkan

adrenalin dan kortisol dapat menghilangkan atau mengurangi gejala

alergi.

2. Deteksi penyakit otoimun

Pemahaman kita tentang otoimun berkembang setiap hari, namun

dernikian hingga saat ini, penyakit otoirnun masih sangat banyak misteri.

Penyakit otoimun menampilkan berbagai-macam kondisi yang kadang-

kadang tumpang tindih, sehingga sangat sulit untuk mengidentifikasi,

mendiagnosis, dan mengobati penderitanya. Orang tua adalah sumber

informasi yang berharga untuk mengenali sesuatu yang tidak beres

dengan anaknya.
Gejala penyakit otoimun sering tetap tidak jelas dan tidak

spesiflk untuk beberapa waktu bahkan mungkin selamanya, sampai

pasien memiliki gejala dan tanda klinis yang dapat diidentifikasi

dengan jelas dan konsisten sebagai satu atau beberapa jenis penyakit.

Pada kelompok gejala yang lebih spesifikpun, penyakit otoimun masih

sulit dibedakan dengan penyakit lain. Tetapi ada beberapa gejala yang

bisa rnenunjuk ke arah penyakit otoimun dengan lebih pasti. otoimun

dapat menampilkan gejala sistemik maupun gejala yang spesifik yang

hanya mengenai satu organ. Gejala sistemik bisa muncul sebagai gejala

awal, sebelum gejala/tanda otoimun lainnya mengikuti gejala sistemik

yang muncul pada awal tersebut. Penyakit otoimun bervariasi dalam

presentasi tanda dan gejalanya. Dibandingkan dengan intensitas, durasi

pada gejala otoimun lebih penting, karena intensitas sangat subjektif'

Pararrer symρ οs′um
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Diagnosis penyakit alergi

Kesulitanpcncntuanpcnyebabalcrgi01chdOktcrkarcnapadaumumnya
pasien datang kc dOktcr ingin segera sembuh tanpa banyak cksplorasi.

‐Padahal pencgakan diagnosis standar harus melalui anamncsis,

pcmeriksaan nsis,dan pcmeriksaan pcnuttang.MiSalnya pada rinitis

l,lergi.Untuk pencgakan diagnosis rinitis alergi,dari anamnesis dicari:

rasa gatal di hidung, telinga, palatuln, tenggorok, dan mata; bersin;

rinOrea,sckrcthidungjemih;hidung tcrsumbat;bcmapas melalui mulut

ataumengorok.Gaalabemapasmelaluimulutseringtcttadipadamalam
hari yang dapat menimbulkan gttala tCnggorokan kering,mcndengkuち

gallgguan tidut scrta rasa kclclahan pada siang hari.Gttala sinusitis:

′οギ″″α′ル″,Sakit kepala;mimisan;batuk kronik dan」 wayat atopi

pada keluarga.Anamesis diarahkan untuk mencari faktor penyebab

dari lingkungan dan makanan, ねktor pcncctuS iSik scperti dingin,

panas,dan scbagainya.Padapemcriksaan6sisanakdcnganrinitisalcrgi,

sering didapatkan wama gelap(あ 清 θ′κた atau s乃′′θだ)seia bcngkak
di bawah lnata.Bila terdapat gttala hidung tcrsumbat yang bcrat pada

anak,se五ng terlihat rnulut selalu terbuka yang disebut sebagai αグ
`′

θ′グ

ヵ
``.Kcadaan ini memudahkan timbulnya lengkung palattlm yang

tinggi, scrta maloklusi.Anak yang sering mcnggosok hidung karcna

rasa gatal menuttukkan tanda yang disebut α′ル暉た sαルた。Tanda―

tanda sinusitis seperti nyeri tekan sinus juga dapat ditemukan sebagai

komorbiditas rinitis alcrgi.Pcmcriksaan pcnuttang dittulCan untuk

mencari:(1):kOmplikasi sinusitis(penCitraan sinus),aSma(可 i fllngsi

paru),dan(2).faktOr pcncctusi sたノ4′″′εた′ιSr atau lgE spesink darah.

2. Diagnosis penyakit otoimun

Petanda bahwa seorang anak mungkin mengalami masalah dengan
sistem kekebalan tubuhnya (otoimun) meliputi: demam ringan,
kelelahan atau kelelahan kronis, pusing, penurunan berat badan, ruam
dan lesi kulit, kekakuan pada sendi, rambut rapuh atau rambut rontok,
mata kering dan/atau mulut kering, dan perasaan 'tidak enak badan'.

Berulangnya demam, kelelahan, ruam, penurunan belat badan
dan sebagainya bukan bukti konkret bahwa anak memiliki penyakit
otoimun, tetapi hal-hal itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang
membuatnya sakit dan memerlukan perhatian medis. Penegakan
diagnosis penyakit otoimun pada anak yang tinggal di daerah yang
fasilitas kesehatannya lengkap pun bisa merupakan perjalanan panjang
dan menegangkan bagi banyak keluarga, apalagi pada anak yang tinggal
di daerah dengan ketiadaan laboratorium imunologi maupun dokter

Parallel Symposium
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ahli. Dokter alergi irnunologi anak akan melihat riwayat penyakit
(termasuk riwayat keluarga otoimun) dan melakukan pemeriksaan

fisis secara menyeluruh. Jika penyakit otoimun dicurigai, diperlukan
informasi melalui tes laboratorium yang rneliputi: antibodi antinuclear
(ANA); hitung darah lengkap (CBC);jumlah sel darah putih (WBC);
hematokrit (HCT); jumlah sel darah merah (RBC); kadar komplemen;
protein C-reaktif (CRP); tingkat sedimentasi eritrosit (ESR); faktor

rheumatoid (RF); anti-cyclic peptida citrullinated (anti CCP) antibodi;

sqrta tes pencitraan (seperti: MRI, USG, X-ray, dan biopsi).

Terapi

1. Terapi penyakit alergi

Seorang dokter menganggap alergi sebagai sebuah kondisi yang

hiperimun dalam arti sistem kekebalan yang berlebihan atau

hipersensitif. Sedangkan orang tua sering menganggap alergi sebagai

kekebalan yang lemah karena sering menderita sakit. Sebagai akibatnya,

orang tua dari anak alergi menginginkan anak mereka ditingkatkan

kekebalannya dengan meminta dokter memberikan kepada anaknya

berbagai vitamin dan berbagai jenis obat peningkat kekebalan bahkan

kadang antibiotik, yang sering tidak dipenuhi oleh dokter. Namun

demikian baik dokter maupun orang tua pasti menginginkan agar

penderitaan anak akibat alergi harus dikurangi ataubahkan dihilangkan.

terapi penyakit alergi dapat berupa: menghindari alergen; imunoterapi

alergen; imunomodulasi (misalnya dengan glucocorticoid dan antibodi

monoklonal anti IgE); serta terapi simptomatik (misalnya: kromolin,

LTRA, antihistamin, dekongestan, dan antikolinergik).

2. Terapi penyakit otoimun

Meskipun tidak ada obat untuk sebagian besar penyakit otoimun, dokter

harus tetap berusaha untuk mengatasi penyebab dengan lebih baik

daripada hanya berusaha untuk menurunkan gejala seperti meringankan

nyeri dan kekakuan. Tujuan utama terapi adalah untuk mengendalikan

peradangan otoimun agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut dan untuk

melakukan 'reset' dari sistem kekebalan tubuh agar dapat bekerja

secara normal lagi. Tetapi dokter sering memberikan pengobatan awal

secara agresif dengan berbagai obat-obatan yang beberapa diantaranya

merniliki efek samping yang signifikan. Terapi umumnya meliputi

nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID), yang membantu

meringankan gejala nyeri, pembengkakan dan kekakuan. NSAID yang

paling umum adalah ibuprofen dan naproxen yang diberikan dalam

dosis terapi.
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Sejauh ini, tidak ada cara untuk menghentikan penyakit
otoimun. Tetapi pencegahan tetap menjadi tujuan jangka panjang.
Aktivitas otoimun berbahaya bisa sulit untuk dihentikan setelah gejala
dimulai- Tantangan yang dihadapi pada terapi penyakit otoimun adalah
mengenali pola genetik tertentu orang rentan terhadap penyakit otoimun
dan penekanan pada faktor lingkungan (virus, racun, dan lain-lain) yarrg
dapat memicu penyakit dengan cara melakukan intervensi seberum
penyakit dimulai bersama dengan menciptakan program skrining.

Penutup

Penanganan di daerah dengan fasilitas terbatas
Penanganan kasus alergi dan otoimun di daerah yang sulit dipertimbangkan
berdasarkan sifat penyakit, cara deteksi dan diagnosis, terapi, peran
berbagai tingkat keahlian dokter, dan peran institusi pelayanan kesehatan
berdasarkan tingkat/j enjangnya.

Parallel Symposium
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Kasus alergi Kasus otoimun

Sifat penyakit

1. Kronik

2. Berulang

3. Penyebab

4. Pencetus kekambuhan

5. Riwayat keluarga (+)

, Deteksi/prediksi
'1. Cara deteksi diri

2. Cara prediksi

Cara diagnosis

1. Kriteria klinis

2. Kriteria imunologis

Terapi

1. SimPtomatis

2. Kausatif

3. ImunosuPresif

4. lmunomodutor

5. Efek samPing

Spesialis Anak

Dokter Umum

VI. Peran RS/ Puskesmas

1. RS tipe A,ts

Ya

Ya

Jelas

Ada

Ya(20-80%)

Mudah

Mudah

Sangat membantu

Cukup mudah dan murah

Cukup efektif

Tersedia

Kadang dibutuhkan

Yang efektiftelah ada

untuk banyak kasus

Jarang terjadi bila berhati-
hati

Deteksi, prediksi,
diagnosis, dan teraPi

mandiri kasus tertentu,
memberi konsultasi doller
umum

Deteksi dan teraPi kasus

tertentu dengan klarifikasi
dan konsultasi SP.A

Deteksi, prediksi,
diagnosis, terapi

Deteksi, prediksi, diagnosis

dan terapi kasus tertentu

Ya

Ya

Takjelas

Ada

Ya (0-30%)

Sulit

Sulit

Kurang membantu

Mahal dan cukuP sulit

Kurang efektif

Belum tersedia

Sering dibutuhkan

Yang efektifbelum
tersedia

Sering terjadi meski

sudah berhati-hati

Deteksi, Prediksi,
diagnosis dan teraPi

mandiri kasus tertenfu,
memberi konsultasi
dokter umum

Deteksi dan teraPi kasus

tertentu dengan klariflkasi
dan konsultasi SP.A

Deteksi, prediksi,
diagnosis, teraPi

Deteksi, Prediksi,
diagnosis dan teraPi kasus

tertentu

V. Peran dokter

Spesialis Anak Konsultan Deteksi, prediksi, -. Deteksi' prediksi'

diagrrosis, terapi mandiri, diagnosis, terapi mandiri'

meiberi konsultasi Or. Sp memberi konsultasi
Dr.SP.

2. RS tiPe C/D
atau Puskesmas Yang ada

SpA

3. Puskesmas Terapi sementara/
simptomatik

Terapi sementara/
simptomatik

94

tanpa SpA
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Dengan metupertimbangkan sifat penyakit, cara deteksi dan
pilihan terapi, ketersediaan dokter, dan kemampuan institusi
kesehatan, maka dapat ditentukan upaya-upaya apa yang

dilaksanakan agar penderitaan karena penyakit alergi dan otoimun
ditangani, penyakit alergi dan otoimun dapat dideteksi lebih dini,
is penyakit alergi dan otoimun segera dipastikan, dan pemberian

n penyakit alergi dan otoimun denganfollow-up yang memadai
diberikan.
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