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PENOAHULUAN
lntubasi dengan endotracheal lube (ETT) sering digunakan pada

kasus kegagalan napas pada anak dan bayi dengan berat badan lahir
rendah (BBLR), khususnya pada unit perawatan intensif. Terdapat
hubungan peningkatan insidens acquired' subglott c srenos/s (SGS)
dengan intubasi jangka lama (prolongeo intubation) di unit perawatan
intensif. Pemakaian ETT merupakan penyebab 90o/o acquireC
subglottal stenos,s pada neonatus dan anak. lnsidens anlaru 1-8yo
pada neonatus akibat pemakaian ETT jangka lama. Berdasarkan
data rekam medik di Departemen/SMF llmu kesehatan THT-KL FK
UNAIR/RS Dr. Seotomo Surabaya periode Januari-D€s€mber 2015
didapatkan dua kaoue anak usia 1 tahun dan '12 tahun.

Pada kondisi normal diameter lumen subglotis antara 4.5 - 5.5 mm,
dikatakan stenosis bila diameter kurang dari 4.0 rnm pada bayi dan
kurang 3.5 mm pada bayi prematur. lnsidens stenosis paling sering
di daerah subglotis karena beberapa faktor. Faktor tersebut antara
lain, daerah subglotis paling rentan trauma karena kartilago sirkuler
penuh, secara fisiologis merupakan bagian paling sempit, dilapisi
epitel respirasi kaya kelenjar, rapuh, dan mudah robek. Manajemen
SGS sulit, oleh karena itu perlu pemahaman tentang patofisiologi,
gejala klinis, terapi, dan pencegahan.

1, Patoflrlologl
Pemasangan Efi akan menimbulkan trauma awalnya jaringan

lunak akibatnya timbul udem, ulserasr, dan nekrosis. Tekanan akibat
ETT yang terus-menerus akan menimbulkan pressure necrosls yang
mengakibatkan aliran darah dalam mukosa terhenti akhirnya terjadi
nekrosis dan stasis mukosilier. Keadaan ini bila :erjadi dalam waktu
yang lama akan menimbulkan infeksi sekunder dan perikondritis. Efek

204

,

ヽ



lebih lanjut terjadi proliferasijaringan granulasi dan terbentuk sikatrik.
Jaringan sikat;ik ini menyebabkan gangguan fungsi laring meliputi
patensijalan napas, suara, dan gangguan menelan (Gambar 1).

Bebcrapa faktor diidentifikasi rneningkatkan risiko terjadinya
stenosis laring yaitu, refluks gastroesofagal yang diperberat
dengan pemasangan selang nasogastrik. Ventilasi artifisial, alat ini
menyebabkan pergerakan berulang yang teratur dari ETT sehingga
dapat merusak mukosa dan menimbulkan infeksi jalan napas.
Pemakaian cuff pada ETT, menyebabkan tekanan langsung pada
mukosa dan menybabkan iskemia mukosa. Nekrosis tekanan akibat
cuff lebih jelek pada tekanan tinggi volume rendah. Mikrosikulasi
terhenti pada 30 mmHg, oleh karena itu tekanan cuff yang dianjurkan
di bawah nilai itu, Dua fal<tor tentang ETT, ukuran ideal tidak boleh
leblh besar, tetapl sedlkit leblh kecll darl lumen, ada eedlklt kebocoran
udara sekitar ETT, tekanan kurang darl20-25 cm air.

lntubasi berulang meningkatkan risiko iritasi mukosa setiap kali
ETT dimasukkan. Durasi intubasi merupakan faktor yang harus
dipertimbangkan baik pada anak dan dervasa. Tidak ada durasi kritis
yang dapat meniadakan atau mengurangi risiko terjadinya stenosis.
Pada neonatus dan anak intubasilangka pendekpun bisa menimbulkan
lesi. Whited (1985) pada penelitiannya menemukan hubungan durasi
intubasi dengan risiko terjadinya stenosis, durasi 2-5 hari risikonya
0-2o/o,5-10 hari risikonya 4-5o/o, dan lebih 10 hari risikonya 12-14o/o.

Gambar 1. Patofisiologl stenosis laring akibat ETT
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2. Gejala Klinis
Dua situasi penting adanya stenosis laring pasca intubasi,

pertama anak yang tidak dapat dilakukan ekstubasi jangka lama,
meskipun sudah diueahakan dengan berbagai cara' Kodua, anak
sudah diekstubasi tetapi tiba-tiba stres, sesak permanen, stridor,
retraksi atau parau. Pada semua kasus perneriksaan endoskopi
penting, pemeriksaan ini terdiri dari dua tahap : pertama, pada

pasien sadar dan napas spontan dengan fiber optic laryngocope
(FOL) lokal anestesi, untuk evaluasi mobilitas dan tonisitas laring,

tahap berikutnya pemeriksaan endokopi derrgan bius umum, napas

spontan. Pemeriksaan dengan menggunakan teleskop kaku diameter

4 mm, sudut 0 atau 300 dan direkam.
Evaluasi meliputi mobilitas atau tingkat mobilitas korda vokalis,

lokasi, luas, sirkuler atarl non sirkuler, granuloma, ulserasi, nekrosis,
infeksl, ekleroels atau mudah berdarah, Hagil flnal adalah lokasi dan

karakteristik spesifik dari stenosis. Hasil.akhir pemeriksaan secara

spesifik ditentukan gradasi stenosis berdasarkan klasifikasi Cotton-

Myer (Tabel 1). Gradasi lstenosis kurang 50%; gradasi ll stenosis

antara 5O-7 O%;gradasi I I I stenosis 7 1 -99o/o, gradasi I V stenosis 1 00%

atau tidak ada lumen sama sekali.
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Beberapa pemeriksaan radiologi yang diperlukan meliputi: P/arn
f/rn, pemeriksaan ini cepat dan murah. Computed Tomography Scan
multislice, dapat menentukan secara spesifik lokasi dan panjang
stenosis. Magnetic resonance imaging (MRl), baik untuk perencanaan
operasi. Laryngeal ultrasonography sangat baik untuk diagnosis
dengan cepat level dan diameter jalan napas.

3. Terapi
Tujuan terapi adalah anak dapat dilakukan ekstubasi sesegera

mungkin dan mempertahankan jalan napas yang adekuat, konlpetensi
laring dan vokal yang baik, tanpa berpengaruh pada pertumbuhan
anak. lndikasi terapi secara Jmum adalah stenosis gradasi ll atau
lebih, sebab gradasi ljarang mehlmbulkan gangguan ffingsi respirasi.
Terapi terdiri darl :

3.1 Terapi Medikamentosa
Terapi pembedahan hanya dilakukan bila terapi medikamentosa

gagal. Terapi medikamentosa diberikan untuk mengurangi udem
akibat langsung dari trauma atau kombinasi dengan infeksi. Preparat
yang diberikan adalah kortikosteroid (prednisolon), diberikan dosis
tunggal 1-2 mg/kg, selama 3-10 hari. Obat ini dipakai sebagai terapi
lini pertama yang mempunyai efek antiinflamasi dan antiudem. Efek
samping jarang timbul asal dipakai tidak lebih dari 10 hari. Antibiotika
diberikan bila ada keraguan khususnya pada anak dengan kondisi
yang raapuh. Terapi lini pertama biasanya kombinasi Amokslsilin +

asam klavulanat dengan dosis 50-100 mg/kg/hari, diberikan selama
satu minggu. Antibiotika juga diberikan pada kondisi kartilago laring
yang terbuka setelah pembedahan endoskopi untuk mengurangi
risiko kondritis.

Nebuliser ko(ikosteroid penting untuk anak yang habis
ekstubasi- Obat yang digunakan bisanya budesonid 0,5 mg/nebul +
adrenalin sangat beguna pada kasus udem akut atau segera setelah
ekstubasi dengan dosis 0,25 mg/nebul. Efek terapi akan menurun
setelah beberapa hari dan bisa timbul efek rebound. Pada kasus
hipsrsensitifltaE bronkial pcrlu ditambahkan Balbutamol semprot.
Antirefluks dan antasida perlu diberikan, misalnya lansopragol '1 mg/
kg/hari untuk mencegah timbulnya sikatrik pasca operasi akibat lesi
jalan napas.
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3.2 Pembedahan
Tujuah pembedahan (surgikal) adalah menghasilkan kenyamanan

jalan napas, bahkan setelah dekanulasi. Prosedur pembedahan

diharapkan dapat memperbaikijalan napas dan fungsi laring. Prosedur

operasi dipilih berdasarkan lokasi, panjang, luas, integritas struktur,

komposisi, dan gradasi stenosis. Pilihan prosedur operasi meliputi

endoskopi, pemasangan stonf atau open surgical (Tabal 2).

Tabel2. Treament of laryngotracheal slenosls

Endoscopic

Stenting
Open Surgical

Laser
Microdebrider
Dilation
t Steroid injection, Mitomycin-C application

- Prlmary resection and anastomosiS
- LaryngotracheoPlasty(LTP)

. Grafts(cartilage,.mucosa)

. Stenting

. Single stage versus multistage

3.2.1 Laser
Terdapat <jua jenis sinar llght amplification by stimulated

emission of radiations (LASER) yang sering digunakan, yaitu CO2

dan KTP (potassium titanyl'phosphate). Prinsip indikasi penggunaan

laser adaiah granuloma, sinekia, diafragma fibrus tipis dan terbatas,

stenosis tebaimaksimum 0,5'1 cm melingkar 50-70%. Suatu hal yang

harus diperhatikan adalah laser mempunyai efek termal lokal dan

efek ini secara signifikan menyebabkan tirnbulnya sikatrik sekunder'

Berdasarkan pertimbangan ini laser tidak direkomendasikan untuk

prosedur tunggal pada stenosis melingkar lebih dari 50%. Laser bisa

menimbulkan risiko terbakar p ada lalan napas bila bercampur dengan

oksigen persentase tinggi, oleh karena itu penggunaan alat harus

hati-hati, kontrol dengan ketat. Pe!'lu kerja sama yang sempurna

antara ahli bedah dan anestesiologis. Contoh penggunaan laser pada

stenosis subglotis dengan insisi radjal (Gambar 2).
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Gambar 2. A. Acquired subglotfic sfenosis 80%; B. radiat incision
with CO2laser at 6 o'clock

3.2.2 Cold instruments
Berlah laring mikroskopis pada anak menekankan penggunaan alat

tradisional, misalnya pisau mikro, cunam (forcep) mikro, dan gunting
mikro. Alat semacam ini dalam prakteknya pergerakannya dapat
dikontrol dengan baik, tidak ada efek termal, dan tldak merangsang
timbulnya jarlngan slkatrlk. lndlkasl pe.nggunaannya adalah pada
webs, diafragma atau gar:uloma. Alat ini kalau digunakan secara
tunggal hasilnya kurang memuaskan dan pada area yang terbatas.
Hasilnya akan lebih baik bila dikombinasi dengan dilitasi intraluminal
endoskopi atau grafting. Contoh penggunaan cold intruments dengan
pisau mikro dan dilatasi balon (Gambar 3)
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C,D
Gambar 3, Stenoeis subglotis 7oo/o pasca intubasi B. Penggunaan
pisau lengkung. C, Dilatisi ballon. D. Saat pasca operasi + ballon

3.2.3 Pembedahan terbuka dengan stedt
Khusus penggunaan sfenf diindil.asikan untuk stenosis yang

gagal setelah dilakukan prosedur operasi yang lain, stenosis yang

panlang, untuk memelihara graft, kehilangan kerangka tulang rawan

dan mempercepat penyembuhan luka. lndikasi penggunaan sfenf

secara lengkap dapat dilihat di Tabel 3.
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Komplikasi penggunaan stenl meliputi migrasi, terbentuknya
granulasi, kolaps, nekrosis mukosa, gangguan mukosilier dan
kesulit:rr dekanulasi

4. Pencegahan
Perbaikan manajemen pada unit perawatan intensif dan kdmar

operasi dapat 'merngurangi insidens stenosis glotik dan subglotik
pasca intubasi. Penggunaan ukuran ETT yang cocok, lanpa cuff,
dengan bahan material yang tolerqn, pengurangan durasi intubasi
juga dapat mengurangi risiko terjadinya stenosis, Terapi rutin pada
refluks gastroesofagus dan penggunaan antibiotik, merupakan
ti ndakan preverttif utama.

RINGKASAN
Tujuan managemen stenosis laring pada anak pasca intubasi

adalah untuk mencapai patensi jalan napas, kompetensi laring dan
vokal yang baik. Pemeriksaan endoskopi sangat penting untuk
menentukan keputusan terapi yang dipilih. Prosedur pembedahan
dilakukan setelah terapi medikamentosa gagal. Pada prosedur
pembedahan terbuka strategi dan teknik yang dipilih tergantung
lokasi, luas, umur dan karakteristik dari stenosis.

DAFTAR PUSTAKA
1. Cotton, RT., Richardson, MA. 1981. Congenital laryngeal

abnormalities. Otolaryngol ClinNorth Am. 1 981 14.2Q3-218
2. Leboulanger, N and Garabidian, EN., 2014. Acquired disordered

of larynx and trachea. ln : pediatrict otolaryngology 5th Eds.
Bluestorre, CD., Simons, JF,, Healy, GE!,. Eds. Pp 1555-63

3. Ostrower, St arrd Rahbar, R., 2014. Pediatrict ainrvay stenosis :

minimally invasive approaches. ln : pediatrict otolaryngology 5th
Eds, Bluestone, CD., Simons, JF., Healy, GB,. Eds. Pp 1581-91

4. Rufter, MJ., Cohen, AP,, Alarcon, AD., 2014. Laryngeal stenosis.
ln : bailey's head and neck surgery otolaryngology 7th eds, John,
J-[,. Rosen, JT,. Eds. Pp 1356-71

5. Sarper, A., Ayten, A., Eser, 1., Ozbudak,O., Demircan, h. 2005.
Stenosis after Tracheostomy or lntubation.Iexas Heart lnstitute
Journal, vol 32, no 2

6. Whited, RE. 1985. A study of endotracheal tube injury to the

subglottis. L.aryngoscope. 95: 1216-1219

211


