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BAB 10 

PENYAKIT DEGENERATIF DAN 

AUTOIMUN 
 

 

� Penyakit Degeneratif 
 

Topik bahasan adalah: 
 

� Osteoporosis 

� Rheumatoid Arthritis 

� Osteo-Arthritis 

� Arteriosclerosis 

� Penyakit Jantung Koroner 

� Stroke 

� Penyakit Paru Obstruktif Menahun 
 

 

 

 

� Osteoporosis 
 

 Osteoporosis (gambar 10.1) adalah penyakit yang ditandai dengan 

penurunan densitas dan kualitas tulang, sehingga menjadi rapuh dan mudah 

mengalami fraktur (patah tulang).  
 

 Densitas tulang adalah jumlah materi mineral (misalnya Calsium) per 

cm
3
 tulang. Densitas tulang mencapai puncaknya pada awal usia 20-an, dan 

selanjutnya menurun sejalan dengan bertambahnya usia. 

 

  

 

Gambar 10.1  Tulang normal dan osteoporosis 
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 Pemeriksaan densitometri tulang dilakukan dengan tes DEXA (Dual 

energy X-ray absorptiometry; gambar 10.2). 

 

 
 

Gambar 10.2  Tes DEXA 

 

 Nilai densitas tulang dinyatakan dengan skor OSTA (the 

Osteoporosis Self-Assessment tool for  for postmenopausal Asian women).  
 

   The OSTA score = 0.2 [weight (kg) – age (year)] 
 

 Skor Kategori  

 < −4 High Risk 

 −1 s.d. −4 Intermediate Risk 

 > −1 Low Risk 

 

 Efek domino osteoporosis terjadi jika 1 ruas vertebra mengalami 

fraktur kompresi,akan mengakibatkan perubahan mekanik pada ruas-ruas 

bersebelahan, yang akhirnya mempengaruhi kurvatura (kelengkungan) 

vertebra (gambar 10.3). Fraktur kompresi juga mempengaruhi tinggi badan. 
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Gambar 10.3  Efek domino osteoporosis (atas) dan efek terhadap tinggi 

badan (bawah) 

 

 Pada saat jatuh, orang muda cenderung jatuh ke depan, sedangkan 

orang tua cenderung jatuh ke belakang. Karakteristik ini meningkatkan 

peluang kejadian fraktur pinggul pada orang tua (gambar 10.4). 

 

  

 

Gambar 10.4  Posisi jatuh pada orang muda dan orang tua 

 



 

 Hubungan usia dan jenis kelamin dengan densitas tulang 

diperlihatkan pada gambar 10.5. 

 

 

Gambar 10.5  Hubungan usia dan jenis kelamin dengan densitas tulang

 

 

� Rheumatoid Arthritis 
 

 Rheumatoid arthritis adalah penyakit otoimun yang mengakibatkan 

kelainan peradangan yang bersifat kronik dan sistemik, menyerang berbagai 

jaringan dan organ tubuh, terutama sendi untuk pergerakan. Kelainan yang 

ditimbulkan bersifat nyeri dan menyebabkan kecacatan, jika tak di

secara adekuat menyebabkan kehilangan fungsi dan mobilitas

 

 

Gambar 10.6  Rheumatoid arthritis
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Hubungan usia dan jenis kelamin dengan densitas tulang 

 

Gambar 10.5  Hubungan usia dan jenis kelamin dengan densitas tulang 

adalah penyakit otoimun yang mengakibatkan 

kelainan peradangan yang bersifat kronik dan sistemik, menyerang berbagai 

jaringan dan organ tubuh, terutama sendi untuk pergerakan. Kelainan yang 

ditimbulkan bersifat nyeri dan menyebabkan kecacatan, jika tak ditangani 

secara adekuat menyebabkan kehilangan fungsi dan mobilitas (gambar 10.6). 

 

Gambar 10.6  Rheumatoid arthritis 
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� Osteo-Arthritis 
 

 Osteo-arthritis (pengapuran) adalah penyakit degeneratif berupa 

radang sendi atau kerusakan tulang rawan sendi, menimbulkan rasa nyeri, 

pembengkakan, dan terbatasnya gerakan sendi. Penyakit ini merupakan 

bentuk radang sendi (arthritis) yang paling banyak ditemukan. 

 

 

 

Gambar 10.7  Osteo-arthritis 

 

 Perbandingan kelainan pada rheumatoid arthritis dan osteo-arthritis 

secara skematis diperlihatkan pada gambar 10.8. 

 

 

Gambar 10.8  Sendi normal, osteo-arthritis,  

dan rheumatoid arthritis 

 

 

 



106 

 

� Arteriosclerosis 

 Arteriosklerosis (Arteriosclerosis) adalah penyakit kronik berupa 

penebalan, pengerasan, dan hilangnya elastisitas dinding pembuluh darah. 

Arteriosklerosis disebabkan oleh deposit lemak pada lapisan dalam dinding 

pembuluh darah, mengakibatkan gangguan peredaran darah. 

 

� Penyakit Jantung Koroner 

 Penyakit jantung koroner (coronary heart disease) adalah penyakit 

jantung yang ditandai dengan penyempitan atau penyumbatan Arteri 

Koronaria, terutama disebabkan oleh atherosklerosis. Atherosklerosis 

(atherosclerosis) adalah penyakit dengan terbentuknya plak (plaque) 

atheroma pada dinding dalam arteri (gambar 10.9). 

 

 

Gambar 10.9  Arteri 

koronaria dan plak 

atheroma 

 

 

� Stroke 
 

 Stroke adalah sindrom neurologik mendadak yang disebabkan oleh 

gangguan pada sistem serebrovaskular. Sindrom neurologik dapat mencakup 
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penurunan atau hilangnya kesadaran, sensasi sensorik, ataupun kemampuan 

gerak voluntar. 
 

 Stroke dibedakan menjadi Stroke Hemoragik dan Non-Hemoragik 

 
 

Stroke Non-Hemoragik 
 

 Stroke non-hemoragik disebabkan oklusi (penyumbatan) arteri oleh 

trombus atau emboli yang mengakibatkan iskemia pada jaringan otak yang 

dipendarahi oleh arteri tersebut. 

 

Stroke Hemoragik  
 

 Stroke hemoragik disebabkan ruptura (pecahnya) pembuluh darah 

dalam otak (intra-serebral) atau di luar otak (subarakhnoid atau epidural). 

 

 Perdarahan intra-serebral menyebabkan infark (kematian sel) pada 

jaringan otak yang dipendarahi arteri tersebut. Perdarahan subarakhnoid 

dan epidural menyebabkan terbentuknya bekuan darah yang menekan 

jaringan otak. 

 

 Faktor risiko stroke antara lain adalah hipertensi, PJK, DM, merokok, 

hiperlipidemia, dan obesitas. Perdarahan subarakhnoid disebabkan oleh 

aneurisma pembuluh darah subarakhnoid (kelainan kongenital), sedang 

penyebab perdarahan epidural adalah trauma kepala. 

 

 

� Penyakit Paru Obstruktif Menahun 
 

 Penyakit Paru Obstruktif Menahun (PPOM; Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease; COPD) adalah sekelompok penyakit yang menyebabkan 

hambatan aliran udara pernapasan serta penyakit terkait dengan pernapasan 

lainnya. 
 

 Penyebab utama PPOM adalah kebiasaan merokok, termasuk 

perokok pasif. Penyebab lain yaitu polusi udara, pemakaian ganja, 

tuberkulosis paru, dan sebagainya. 
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 Dalam asap rokok terdapat > 7000 zat kimia yang mengganggu 

kesehatan. Beberapa di antaranya yang terpenting yaitu: 
 

• Nikotin, zat adiktif yang sangat kuat yang bersifat toksis. 

• Tar, meningkatkan peluang kanker, terutama kanker paru. 

• CO, meningkatkan peluang serangan jantung dan stroke. 

 

 

� Penyakit Autoimun 
  

 Topik bahasan adalah: 
 

� Psoriasis 

� Lupus Erythematosus 

� LADA  

 

 

� Psoriasis 
 

 Psoriasis adalah penyakit auto-imun yang mengenai kulit. Psoriasis 

mengakibatkan kulit menebal, bersisik dan kemerahan, terutama pada lutut, 

siku, dan kulit kepala (gambar 10.10). 
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Gambar 10.10  Psoriasis 

 

 Asal kata psoriasis adalah ‘psoros’ (Yunani) yang berarti ‘kasar, 

bersisik’. Beberapa faktor pemicu psoriasis antara lain yaitu trauma pada 

kulit, stress emosional, alkoholism, merokok, penggunaan obat, dan 

sebagainya. Awitan penyakit biasa pada usia dewasa muda, lalu berlangsung 

seumur hidup. Pada penderita psoriasis didapatkan peningkatan risiko infark 

miokard (7× lipat), terutama pada penderita yang terkena pada usia muda. 
 

 Lokasi anatomi klasik Psoriasis (gambar 10.11 dan 10.12): 
 

o Kulit kepala (80%) 
 

o Siku (78%) 
 

o Tungkai (74%) 
 

o Lutut (57%) 
 

o Kuku (10-55%) 
 

o Lipat bokong 
 

o Telapak tangan/kaki (12%) 
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Gambar 10.11  Scalp psoriasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.12  Nail psoriasis 

 

 

 

 



 

� Lupus Erythematosus 
 

 Lupus erythematosus adalah 

menyerang jaringan tubuh sendiri yang sehat

menyebabkan peradangan menahun yang lebih banyak didapatkan pada 

wanita daripada pria. Gejalanya yang paling sering ditemukan yaitu nyeri 

sendi, ruam kulit, dan keletihan (gambar 10.13).

 

Gambar 4.2  Penderita

 

 Beberapa gejala dan komplikasi
 

• Poliarthritis  
 

• Gangguan jantung: Miocarditis, infark miocard 
 

• Gangguan ginjal  
 

• Gangguan saraf: Kemunduran memori 

peningkatan risiko stroke. 

 

 

� LADA 
 

 LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults

diabetes auto-imun (seperti Diabetes Tipe 1) namun awitannya terjadi pada 

usia lebih lanjut (seperti Diabetes Tipe 2), yaitu usia 

waktu + 6 tahun sejak awitan akan mengalami progresi ke kebutuhan terapi 

insulin. LADA dinamakan juga sebagai Diabetes Tipe 1.5
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adalah sekumpulan penyakit auto-imun yang 

menyerang jaringan tubuh sendiri yang sehat. Lupus erythematosus 

menyebabkan peradangan menahun yang lebih banyak didapatkan pada 

Gejalanya yang paling sering ditemukan yaitu nyeri 

(gambar 10.13). 

 

  

Penderita lupus erythematosus 

komplikasi lupus erythematosus: 

Gangguan jantung: Miocarditis, infark miocard  

Gangguan saraf: Kemunduran memori dan gangguan penalaran, 

Latent Autoimmune Diabetes in Adults) adalah bentuk 

imun (seperti Diabetes Tipe 1) namun awitannya terjadi pada 

usia lebih lanjut (seperti Diabetes Tipe 2), yaitu usia > 25 tahun. Dalam 

6 tahun sejak awitan akan mengalami progresi ke kebutuhan terapi 

inamakan juga sebagai Diabetes Tipe 1.5. 
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LATIHAN 10 

 

1. Densitas tulang ditentukan oleh: 
 

 A. Jumlah Fe per cm
3
 tulang. 

 B. Jumlah Ca per cm
3
 tulang. 

 C. Jumlah Ba per cm
3
 tulang. 

 D. Semuanya salah. 

 

2. Puncak densitas tulang tercapai pada rentang usia: 
 

 A. 10-20 tahun. 

 B. 20-30 tahun. 

 C. 30-40 tahun. 

 D. Tak dapat ditentukan. 

 

3. Dalam rentang usia yang sama densitas tulang pada umumnya: 
 

 A. Pada pria lebih rendah daripada wanita. 

 B. Pada pria sama tinggi dengan pada wanita. 

 C. Pada pria lebih tinggi daripada wanita. 

 D. Tak dapat ditentukan. 

 

4. Pada osteoporosis didapatkan: 
 

 A. Penurunan densitas tulang. 

 B. Tidak ada perubahan densitas tulang. 

 C. Peningkatan densitas tulang. 

 D. Semuanya salah. 

 

5. Penyakit yang tergolong auto-imun di antara yang berikut yaitu: 
 

 A. Osteoporosis 

 B. Osteroarthritis 

 C. Rheumatoid arthritis 

 D. Semuanya salah 

 

6. Pada osteoarthritis didapatkan: 
 

 A. Peradangan membran synovial 

 B. Erosi tulang rawan antar ujung epifisis tulang panjang 

 C. Kerusakan trabeculae tulang 

 D. Semuanya benar 
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7. Radang sendi yang paling banyak ditemukan ialah: 
 

 A. Osteoarthritis 

 B. Rheumatoid arthritis 

 C. Arthritis tuberculosis 

 D. Semuanya salah 

 

8. Perubahan berupa pengerasan dan hilangnya elastisitas dinding arteri 

dinamakan: 
 

 A. Atherosklerosis 

 B. Arteriosklerosis 

 C. Multiple Sclerosis 

 D. Semuanya salah 

 

9. Peristiwa pembentukan deposit lemak pada dinding dalam arteri 

dinamakan: 
 

 A. Atherosklerosis 

 B. Arteriosklerosis 

 C. Multiple Sclerosis 

 D. Semuanya salah 

 

10. Atherosklerosis pada Arteria Koronaria dapat mengakibatkan: 
 

 A. Penyakit jantung koroner 

 B. Miokard infark 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

11. Faktor pemicu Psoriasis adalah sebagai berikut, kecuali: 
 

 A. Stress emosional 

 B. Penggunaan alkohol 

 C. Kebiasaan merokok 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

12. Gejala Psoriasis pada kulit adalah sebagai berikut, kecuali: 
 

 A. Kulit menipis 

 B. Kulit bersisik 

 C. Kulit berwarna kemerahan 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 
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13. Lokasi kelainan kulit tersering pada Psoriasis yaitu:  
 

 A. Kulit kepala 

 B. Kuku 

 C. Telapak kaki 

 D. Semuanya salah 

 

14. Ruam kupu-kupu (butterfly rash) pada penderita Lupus didapatkan 

pada: 
 

 A. Muka 

 B. Dada 

 C. Punggung 

 D. Semuanya salah 

 

15. Distribusi penyakit Lupus menunjukkan: 
 

 A. Lebih banyak terdapat pada anak daripada orang dewasa 

 B. Lebih banyak terdapat pada wanita daripada pria 

 C. Lebih banyak terdapat pada populasi kulit berwarna daripada 

populasi kulit putih 

 D. Semuanya salah 

 

16. LADA adalah singkatan dari: 
 

 A. Late-onset Auto-immune Diabetes in Adolescents 

 B. Latent Acute Diabetes in Adolescents 

 C. Late-onset Acute Diabetes in Adults 

 D. Latent Auto-immune Diabetes in Adults 

 

17. Pernyataan yang benar mengenai LADA yaitu: 
 

 A. Awitan dimulai pada usia sekitar 6 tahun 

 B. Adanya proses auto-imun yang merusak sel-sel beta pankreas 

 C. Pengobatan seumur hidup dengan anti-diabetik oral 

 D. Semuanya benar 
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BAB 11 

PENYAKIT NEOPLASMA 
 

� Pengertian Umum 
 

 Tumor adalah pertumbuhan baru jaringan yang abnormal, dapat 

bersifat jinak ataupun ganas, serta tak memiliki fungsi fisiologis. Neoplasma 

dapat berarti sama dengan tumor, namun lebih sering diartikan sebagai tumor 

ganas atau kanker. 
 

 Kanker (neoplasma; tumor ganas) adalah sekelompok sel abnormal 

yang tumbuh secara tak terkendali, tanpa mengikuti aturan-aturan normal 

pembelahan sel. Proliferasi dan penyebarannya dapat berakibat fatal. 

Sembilan puluh persen kematian terkait-kanker disebabkan metastasis 

(penyebaran tumor). 
 

 Menurut asal jaringannya, kanker dibedakan atas: 
 

o Karsinoma: Tumor ganas yang berasal dari sel epitel. Karsinoma 

merupakan tipe kanker terbanyak pada manusia. 

o Sarkoma: Tumor ganas yang berasal dari jaringan ikat atau sel otot.   

o Leukemia dan limfoma: Tumor ganas yang berasal dari sel darah putih 

atau prekursornya. 

o Kanker yang berasal dari sel susunan saraf. 
 

 Karsinogen adalah zat ataupun organisme yang memicu terjadinya 

kanker pada manusia (semua jenis kanker, tidak hanya karsinoma), misalnya: 
 

• Rokok merupakan karsinogen bagi kanker paru 

• Infeksi HPV merupakan karsinogen bagi kanker serviks. 

 

 

 

 

 

 



 

� Asal Mula Perkembangan
 

 Sebagian kanker dipicu perkembangannya 

dari orangtua. Jenis kanker demikian

muda. 
 

 Namun pada sebagian besar kanker lain, perkembangannya

ditimbulkan oleh rangkaian mutasi spontan dalam perjalanan hidup

dipicu oleh karsinogen (gambar 11.1)

didapatkan pada usia lanjut. 
 

Gambar 11.1  Patogenesis Kanker: Mutasi Berulang

 

 

� Karakteristik Kanker
  

 Beberapa karakteristik kanker yaitu:
 

• Siklus pembelahan sel (mitosis) dipercepat, 

kanker berlangsung secara kontinu tanpa batas

• Resistensi terhadap apoptosis (kematian sel terprogram).

• Angiogenesis, yaitu pertumbuhan pembuluh darah baru ke dalam 

jaringan sel kanker (gambar 11.

• Metastasis, yaitu penyebaran ke tempat

berjauhan. 
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kembangan Kanker 

perkembangannya oleh gen yang diwarisi 

kanker demikian umumnya muncul pada usia relatif 

Namun pada sebagian besar kanker lain, perkembangannya 

ditimbulkan oleh rangkaian mutasi spontan dalam perjalanan hidup, yang 

(gambar 11.1). Karena itu, kanker terbanyak 

 
 

Patogenesis Kanker: Mutasi Berulang 

Karakteristik Kanker 

karakteristik kanker yaitu: 

Siklus pembelahan sel (mitosis) dipercepat, replikasi DNA pada sel 

kontinu tanpa batas. 

(kematian sel terprogram). 

pertumbuhan pembuluh darah baru ke dalam 

(gambar 11.2). 

enyebaran ke tempat-tempat lain yang relatif 
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Gambar 11.2  Angiogenesis pada jaringan sel kanker 

 

 

� Contoh Kanker 
 

 Karsinoma merupakan kanker terbanyak pada manusia. Beberapa 

contoh karsinoma yaitu: 
 

• Ca Mammae (payudara)  

• Ca Colon (usus besar)  

• Ca Hati  

• Ca Paru  

• Ca Pankreas  

• Ca Prostat  

• Ca Lambung 
 

 Beberapa contoh sarkoma ialah: 
 

• Angio-Sarkoma (pembuluh darah)  

• Khondro-Sarkoma (tulang rawan)  

• Fibro-sarkoma (jaringan ikat) 

• Osteo-sarkoma (tulang) 

 



 

� Kanker dan Usia Penderita
 

 Sebagaimana telah disebutkan terdahulu, kanker terbanyak 

didapatkan pada usia lanjut. Pada gambar 11.3 berikut, tampak bahwa 

semakin meningkat usia individu, semakin besar pe

memperoleh penyakit kanker. 

 

 

� Pencegahan Kanker
 

 Beberapa penyebab kanker yang dapat dicegah 

tabel 11.1, yaitu: 
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Usia Penderita 

Sebagaimana telah disebutkan terdahulu, kanker terbanyak 

didapatkan pada usia lanjut. Pada gambar 11.3 berikut, tampak bahwa 

semakin meningkat usia individu, semakin besar peluangnya untuk 

 

 

Gambar 11.3  Kanker dan Usia 

Penderita 

anker 

Beberapa penyebab kanker yang dapat dicegah diperlihatkan pada 
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Tabel 11.1  Beberapa penyebab kanker yang dapat dicegah 
 

Jenis kanker Faktor lingkungan & gaya hidup 

Berbagai tipe Pajanan kerja 

Paru, ginjal, kandung kemih Merokok 

Lambung, esofagus 
Diet: Kurang sayuran, tinggi garam, tinggi 

nitrat 

Usus, pankreas, prostat, 

payudara 

Diet: Tinggi lemak, rendah serat, makanan 

digoreng atau dibakar 

Mulut, tenggorokan Merokok dan alkohol 

 

 

 

� Kanker di Dunia 
 

 Menurut data WHO (2009), tiap 3 menit didapatkan 1 penderita 

kanker baru di dunia, dan tiap 11 menit ada 1 orang penduduk dunia yang 

meninggal karena kanker. Jenis kanker yang terbanyak terdeteksi jumlah 

penderita barunya sedunia diperlihatkan pada tabel 11.2. 

 

Tabel 11.2  Jumlah penderita baru kanker sedunia 2008 

(dalam ribuan orang) 
 

No Jenis Kanker Pria Wanita Jumlah 

1 Paru 1 092 [1] 516 [4] 1 608 

2 Payudara −  1 384 [1] 1 384 

3 Kolorektum 664 [3] 571 [2] 1 235 

4 Lambung 640 [4] 349 [5] 989 

5 Prostat 899 [2] −  899 

6 Hati 523 [5] 226 [7] 750 

7 Serviks Uteri −  530 [3] 530 

8 Esofagus 326 [6] 155 [11] 482 

9 Kandung Kemih 294 [7] 88 [18] 383 

10 Limfoma Non-Hodgkin 200 [8] 157 [10] 356 

 



 

� Kanker di Indonesia
 

 Sepuluh jenis kanker terbanyak 

Riskesdas (2008) adalah: 
 

1. Kanker payudara  

2. Kanker serviks  

3. Kanker hati dan saluran empedu  

4. Leukemia 

5. Limfoma non-Hodgkin 

6. Kanker paru dan bronkhus  

7. Kanker ovarium  

8. Kanker kolon (usus besar) 

9. Kanker area rekto-sigmoid dan anus

10. Kanker naso-faring 

 

� Jumlah penderita menurut propinsi
 

 Jumlah penderita kanker di Indonesia menurut propinsi

diperlihatkan pada gambar 11.4. 
 

Gambar 11.4  Jumlah penderita kanker di Indonesia menurut propinsi
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Kanker di Indonesia 

jenis kanker terbanyak penderitanya di Indonesia menurut 

 

anus 

Jumlah penderita menurut propinsi 

anker di Indonesia menurut propinsinya 

 

kanker di Indonesia menurut propinsi 
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� Jumlah penderita menurut kelompok usia 
 

 Jumlah penderita kanker di Indonesia menurut kelompok usianya 

diperlihatkan pada gambar 11.5. 

. 

 
 

Gambar 11.5  Jumlah penderita kanker di Indonesia menurut  

kelompok usia 

 

� Jumlah penderita menurut jenis kelamin 
 

 Jumlah penderita kanker di Indonesia menurut jenis kelaminnya 

diperlihatkan pada gambar 11.5. 

 

Gambar 11.5  Jumlah penderita kanker di Indonesia menurut  

jenis kelamin 

 



 

� Jumlah penderita menurut area domisili
 

 Jumlah penderita kanker di Indonesia menurut 

diperlihatkan pada gambar 11.5. 

 

Gambar 11.5  Jumlah penderita kanker di Indonesia menurut 

area domisili

 

� Jumlah penderita menurut 
 

 Jumlah penderita kanker di Indonesia menurut 

diperlihatkan pada gambar 11.6. 

Gambar 11.6  Jumlah penderita kanker di Indonesia menurut 

tingkat pendidikan
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Jumlah penderita menurut area domisili 

anker di Indonesia menurut area domisilinya 

 

Jumlah penderita kanker di Indonesia menurut  

area domisili 

Jumlah penderita menurut tingkat pendidikan 

anker di Indonesia menurut tingkat pendidikannya 

 

Jumlah penderita kanker di Indonesia menurut  

tingkat pendidikan 
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� Kanker di RS DKI Jakarta  
 

 Jumlah penderita kanker pria dan wanita di RS DKI Jakarta 

diperlihatkan masing-masing pada gambar 11.7 dan 11.8. 
 

 

Gambar 11.7  Jumlah penderita kanker pria di RS DKI Jakarta 

 

 
 

Gambar 11.8  Jumlah penderita kanker wanita di RS DKI Jakarta 
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LATIHAN 11 

 

1.  Karakteristik tumor adalah sebagai berikut, kecuali: 
 

 A. Pertumbuhan jaringan baru yang abnormal 

 B. Selalu bersifat ganas 

 C. Tak berfungsi fisiologis 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

2.  Kanker memiliki pengertian yang sama dengan: 
 

 A. Neoplasma 

 B. Tumor ganas 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

3.  Penyebab utama kematian pada penderita kanker adalah: 
 

 A. Proliferasi sel-sel tumor 

 B. Invasi tumor 

 C. Metastasis tumor 

 D. Semuanya salah 

 

4.  Pilihlah yang benar: 
 

 A. Karsinoma berasal dari sel jaringan ikat 

 B. Sarkoma berasal dari sel epitel 

 C. Limfoma berasal dari sel darah putih 

 D. Semuanya benar 

 

5.  Tipe kanker terbanyak pada manusia adalah: 
 

 A. Karsinoma 

 B. Sarkoma 

 C. Leukemia dan limfoma 

 D. Semuanya salah 

 

6.  Karakteristik kanker adalah sebagai berikut, kecuali: 
 

 A. Apoptosis 

 B. Angiogenesis 

 C. Metastasis 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 
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7.  Contoh karsinoma adalah sebagai berikut, kecuali: 
 

 A.  Kanker payudara 

 B. Kanker tulang 

 C. Kanker paru 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

8.  Kanker tulang rawan merupakan contoh: 
 

 A. Karsinoma 

 B. Sarkoma 

 C. Limfoma 

 D. Semuanya salah 

 

9.  Kebanyakan kanker terjadi setelah: 
 

 A.  Mutasi genetik pertama 

 B. Mutasi genetik kedua 

 C. Seringkali mengalami mutasi genetik 

 D. Tak dapat ditentukan 

 

10.  Kebanyakan kanker terjadi pada kelompok usia: 
 

 A. Anak dan remaja 

 B. Dewasa 

 C. Lanjut 

 D. Tak dapat ditentukan 

 

11.  Kebiasaan merokok merupakan faktor risiko bagi: 
 

 A. Kanker paru 

 B. Kanker ginjal 

 C. Kanker kandung kemih 

 D. Semuanya benar 

 

12.  Faktor berikut merupakan faktor risiko terjadinya kanker, kecuali: 
 

 A. Kebiasaan minum alkohol 

 B. Diet tinggi serat 

 C. Makan makanan yang dibakar 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 
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13.  Jenis kanker yang terbanyak sedunia adalah: 
 

 A. Kanker paru 

 B. Kanker payudara 

 C. Kanker kolorektal 

 D. Kanker lambung 

 

14.  Jenis kanker yang terbanyak sedunia pada pria adalah: 
 

 A. Kanker paru 

 B. Kanker payudara 

 C. Kanker kolorektal 

 D. Kanker lambung 

 

15.  Jenis kanker yang terbanyak sedunia  pada wanita adalah: 
 

 A. Kanker paru 

 B. Kanker payudara 

 C. Kanker kolorektal 

 D. Kanker lambung 

 

16.  Jenis kanker yang terbanyak di Indonesia adalah: 
 

 A. Kanker paru 

 B. Kanker payudara 

 C. Kanker kolorektal 

 D. Kanker lambung 

 

17.  Tiga propinsi di Indonesia yang dilaporkan terbanyak penderita 

kankernya menurut data Riskesdas 2008 adalah: 
 

 A. DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur 

 B. DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara 

 C. DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Sulawesi Utara 

 D. Semuanya salah 

 

18.  Penderita kanker di Indonesia menurut data Riskesdas 2008 lebih 

banyak ditemukan pada area domisili: 
 

 A. Perkotaan 

 B. Pedesaan 

 C. Sama banyaknya di perkotaan dan pedesaan 

 D. Tak dilaporkan area domisilinya 
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BAB 12 

BEBERAPA JENIS KARSINOMA 
 

 

 

� Ca Paru 
 

� Definisi 
 

 Kanker paru adalah tumor yang berasal dari epitel saluran 

pernapasan, yaitu bronkhus, bronkhiolus, dan alveolus. Sebagian besar tumor 

primer paru (95%) terdiri atas karsinoma bronkhialis (berasal dari 

bronkhiolus). 
 

 Rasio penderita pria : wanita untuk karsinoma bronkhialis adalah 3 : 

1. Di negara berkembang angka kematian menurun untuk pria, tetapi 

meningkat pada wanita. 

 

� Faktor Etiologi 
 

 Perokok aktif dan perokok pasif, selain itu faktor lingkungan kerja 

misalnya pajanan terhadap asbestos, serta kontak dengan arsenikum, 

kromium, oksida besi, produk perminyakan dan oli, tar batubara, produk 

pembakaran batubara, dan radiasi. 
 

 Tumor jenis adenokarsinoma terutama terkait dengan faktor 

lingkungan kerja dan kurang terkait dengan faktor merokok. 

 

� Patologi 
 

 Empat jenis sel berikut mencakup 88% di antara seluruh neoplasma 

primer paru menurut klasifikasi WHO, yaitu: 
 

• Karsinoma epitel atau epidermoid 

• Adenokarsinoma 

• Karsinoma sel besar (large cell) 

• Karsinoma sel kecil (small cell) 
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 Berdasarkan karakteristik penyakit dan responsnya terhadap 

pengobatan, klasifikasi karsinoma bronkhialis umumnya disederhanakan 

menjadi karsinoma sel-kecil (small-cell) dan karsinoma bukan-sel-kecil 

(non-small-cell). 

 

� Karsinoma small-cell 
 

 Tumor ini berasal dari sel endokrin dan mencakup 20-30% di antara 

seluruh kanker paru. Pertumbuhannya cepat, sangat ganas, dan penyebaran 

terjadi pada tahap dini, sehingga hampir selalu sudah tidak mungkin untuk 

dioperasi pada saat terdeteksi. 
 

 Respons terhadap kemotherapi ada, tetapi prognosis umumnya buruk. 

 

� Gejala Klinik 
 

 Gejala karsinoma bronkhialis yang sering ditemukan diperlihatkan 

pada tabel 12.1. 

 

Tabel 12.1  Beberapa gejala karsinoma bronkhialis 
 

Gejala Persentase 

Batuk kronis 41 

Nyeri dada 22 

Batuk dan nyeri 15 

Batuk darah 7 

Infeksi paru < 5 

Malaise < 5 

Penurunan berat badan < 5 

Sesak napas < 5 

Suara serak < 5 

Penyebaran berjauhan < 5 

Tanpa gejala < 5 
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� Metastasis 
 

 Metastasis tersering terjadi ke tulang dan sering pula terjadi ke hati. 

Dapat pula terjadi metastasis ke tempat-tempat lain yaitu otak, sumsum 

tulang belakang, dan kelenjar adrenal.  

 

 

� Pemeriksaan 
 

 Pemeriksaan untuk mendeteksi dan mendiagnosis kanker paru adalah: 
 

1. Foto Röntgen thoraks (gambar 12.1) 

2. CT-scan  

3. Bronkhoskopi fiber-optik 

4. Aspirasi dan biopsi 

 

 
 

Gambar 12.1  Foto Röntgen thoraks penderita Ca paru 
 

Lain-lain: 

• Pemeriksaan darah tepi untuk mendeteksi anemia 

• Pemeriksaan kimia darah untuk fungsi hati 

• Pemeriksaan lab untuk hiperkalsemia dan hiponatremia 

• Scan tulang (bone-scan) untuk deteksi metastasis tulang  
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� Pengobatan 
 

 Pengobatan bersifat multimodalitas, yaitu kombinasi pembedahan 

jika memungkinkan dengan radioterapi (penyinaran) dan/atau kemoterapi. 
 

 Hasilnya umumnya buruk. Hanya 20% penderita yang masih hidup 1 

tahun setelah diagnosis, dan hanya 6-8% yang hidup setelah 5 tahun. 

 

 

� Ca Payudara 
 

� Anatomi Payudara 
 

 Gambaran skematis struktur anatomi (penampang sagital) payudara 

normal dapat dilihat pada gambar 12.2. Lobulus (B) berfungsi memproduksi 

ASI pada periode laktasi, yang selanjutnya melalui duktus (A) disalurkan ke 

sinus (C), tempat penyimpanan ASI. Pada saat menyusui, ASI dari sinus 

disalurkan melalui duktus ke puting susu untuk diisap oleh bayi.  

 

 

A. Sistem duktus payudara  

B.  Lobulus  

C.  Sinus  

D.  Puting susu  

E.   Lemak  

F.   Otot dada  

G.  Iga     

A.  Sel pelapis duktus  

B.  Membran basalis 

C.  Duktus sentral terbuka   

 

Gambar 12.2  Payudara normal 
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 Proses keganasan dapat timbul, bermula dari duktus ataupun lobulus.  

 

 

� Karsinoma Duktus Invasif  
 

 Karsinoma duktus invasif (IDC; invasive ductal carcinoma) adalah 

karsinoma payudara yang berasal dari sistem duktus payudara (gambar 12.3). 

Proses pertumbuhan keganasan dapat menyebar ke dalam duktus maupun 

keluarnya, melintasi membran basalis. 

 

 

 

A.  Sistem duktus payudara  

B.  Lobulus  

C.  Sistem duktus payudara  

D.  Puting susu  

E.  Lemak  

F.  Otot dada  

G.  Iga 

A.  Sel pelapis duktus  

B. Sel kanker, melintasi 

membran basalis  

C.  Membran basalis  

 

 

Gambar 12.3  Karsinoma duktus invasif 

 

 

� Karsinoma lobulus invasif     
 

 Karsinoma lobulus invasif (ILC; invasive lobular carcinoma) adalah 

karsinoma payudara yang berasal dari lobulus payudara (gambar 12.4). 

Proses pertumbuhan keganasan dapat menyebar keluarnya melintasi 

membran basalis. 
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A.  Sistem duktus payudara  

B.  Lobulus  

C.  Sistem duktus payudara  

D.  Puting susu  

E.  Lemak  

F.  Otot dada  

G.  Iga   

A.  Sel pelapis lobulus  

B.  Sel kanker, melintasi 

membran basalis  

C.  Membran basalis 

 

Gambar 12.4  Karsinoma lobulus invasif 

   

 Pada gambar 12.5 tampak gambaran luar kanker payudara yang 

mengalami peradangan.  

 

 

 

 

Gambar 12.5  Kanker payudara dengan peradangan 
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� Faktor Genetik pada Ca Mammae 
 

 Sepuluh persen penderita Ca Mammae memiliki cacat genetik yang 

memungkinkan sel-sel tertentu payudara bertumbuh terlalu cepat serta 

menginvasi jaringan normal, dan 90% penderita Ca Mammae memperoleh 

penyakitnya sebagai akibat rangkaian mutasi genetik spontan yang dialami 

dalam perjalanan hidup mereka. 

  

 Gen cacat pada penderita Ca Mammae dengan faktor genetik adalah 

BRCA1 (Breast Cancer 1), BRCA2 (Breast Cancer 2), gen TP53, dan gen 

ATM. Gen-gen ini juga terkait dengan kanker ovarium pada wanita dan 

kanker prostat pada pria.  

 

 

� Jumlah Penderita Ca Mammae 
 

 Ca Mammae merupakan kanker terbanyak ditemukan pada wanita. 

Jumlah kasus di Indonesia adalah: 
 

– 2004: 5.207 kasus  

– 2005: 7.850 kasus  

– 2006: 8.328 kasus  

– 2007: 8.277 kasus  

 

 

� Faktor Risiko Ca Mammae 
 

 Risiko pada Ca mammae adalah risiko seumur hidup (lifetime risk), 

namun risiko terbesar terdapat pada usia > 50 tahun. Beberapa faktor risiko 

antara lain adalah:  
 

• Riwayat Ca Mammae dalam keluarga dekat (ibu/saudara 

perempuan/anak perempuan) 

• Tidak pernah hamil  

• Melahirkan anak pertama pada usia > 30 tahun  

• Tidak pernah menyusui 

• Obesitas  
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• Merokok  

• Alkoholisme  

• Diet tinggi lemak  

• Inaktivitas fisik (sedentary life) 

• Terapi estrogen (terapi sulih hormon/hormone replacement therapy) 

 

 

� Alat Diagnostik 
 

 Beberapa sarana diagnostik yaitu: 
 

• USG payudara: Terutama bermanfaat pada payudara padat (dense 

breast), yang didapat pada wanita usia muda. 

• Mammografi: Terutama bermanfaat pada payudara longgar dan 

berlemak (loose/fatty), yang didapat pada wanita usia lebih lanjut 

(gambar 12.6). 

• Biopsi: Pemeriksaan Patologi Anatomi untuk memastikan keberadaan 

sel-sel kanker.  

 

 
 

Gambar 12.6  Mammogram payudara 

 

 Pemerikaan untuk deteksi dini benjolan pada payudara yang 

dianjurkan yaitu SADARI (Periksa Payudara Sendiri). 
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� Beberapa Teknik Pembedahan Payudara 
 

1. Bedah konservasi payudara (gambar 12.7), disebut juga lumpectomy. 

 
 

Gambar 12.7  Bedah konservatif payudara 

 

2. Mastektomi radikal (gambar 12.8), yaitu pengangkatan seluruh 

payudara dan satu otot dinding dada. Kelenjar limfe lokal pada level 1 

(B) dan level 2 (C ), bahkan kadang-kadang kelompok kelenjar limfe 

distal (D, E, dan F) juga dibuang.   
 

 
 

Gambar 12.8  Mastektomi radikal 
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3. Mastektomi radikal termodifikasi (MRM; gambar 12.9), seluruh 

payudara dibuang. Secara klasik, beberapa kelenjar limfe pada level 1 

(B) dan level 2 (C) dibuang, disebut disseksi kelenjar limfe aksillaris 

(ALND).  

 

 
 

Gambar 12.9  Mastektomi radikal termodifikasi 

(MRM = simple mastectomy + ALND) 

 

 

� Ca Cervix 
 

� Definisi 

 

 Ca Cervix adalah karsinoma yang berasal dari serviks uteri (leher 

rahim), merupakan kanker ketiga terbanyak pada wanita di seluruh dunia. Ca 

Cervix berkembang secara lambat, prekursor utamanya adalah displasia (lesi 

pre-kanker) berat.  

 

� Organ genitalia wanita 
 

 Gambaran skematis penampang frontal organ genitalia interna wanita 

diperlihatkan pada gambar 12.10. 



 

 

Gambar 12.10  Organ genitalia interna wanita

 

 

� Riwayat Alamiah Ca Cervix
 

 Awitan aktivitas seksual pada 

usia 13 tahun. Displasia serviks timbul antara usia 18

karsinoma in situ mulai pada usia 35

usia 55 tahun sampai menyebabkan kematian

 

  

� Faktor Risiko 
 

 Faktor risiko utama adalah i

dan prekursornya, didapatkan pada 93% penderita Ca Cervix

lain-lain yaitu:  
  

– Merokok  

– Penggunaan kontrasepsi hormonal

– Berganti-ganti pasangan seksual  

– Hubungan seksual pertama pada usia dini, d

 

 

� Tanda & Gejala 
 

 Tanda dan gejala Ca Cervix adalah:

• Perdarahan vagina 

• Perdarahan menstruasi lebih lama & lebih banyak daripada biasa 
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Gambar 12.10  Organ genitalia interna wanita 

Ca Cervix 

Awitan aktivitas seksual pada wanita di negara Barat bermula pada 

Displasia serviks timbul antara usia 18-35 tahun. Selanjutnya 

mulai pada usia 35-55 tahun dan kanker invasif mulai pada 

kematian. 

infeksi HPV (Human Papilloma Virus) 

, didapatkan pada 93% penderita Ca Cervix. Faktor risiko 

Penggunaan kontrasepsi hormonal 

 

Hubungan seksual pertama pada usia dini, dan lain-lain.  

dan gejala Ca Cervix adalah: 

Perdarahan menstruasi lebih lama & lebih banyak daripada biasa  
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• Perdarahan pasca-menopause / peningkatan sekret vagina 

• Perdarahan pasca-koitus / pasca pemeriksaan pelvik  

• Nyeri pada koitus  

 

 

� Diagnosis 
 

 Pemeriksaan untuk mendeteksi Ca Cervix dan memastikan diagnosis 

adalah: 

• Pap smear (pemeriksaan Papaniculao; pemeriksaan sitologi) 

• Kolposkopi  

• Biopsi serviks  
 

Pemeriksaan berkala Pap smear dimulai pada usia 21 tahun, lalu 

dilanjutkan sekali setahun sampai dengan usia 30 tahun. Setelah wanita 

mencapai usia 30 tahun, interval pemeriksaan adalah setiap 3 tahun sekali. 

Pemeriksaan dihentikan pada usia 65 tahun jika hasil tetap negatif. 

 

 Pemeriksaan penyaring sederhana yaitu tes IVA (inspeksi visual 

dengan asam asetat; gambar 12.11). 

 

  

Negatif Positif 
 

Gambar 12.11  Hasil tes IVA 
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LATIHAN 12 

 

1. Bagian terbesar kanker paru berasal dari: 
 

 A. Bronkhus paru 

 B. Bronkhiolus paru 

 C. Alveolus paru 

 D. Semuanya salah 

 

2. Kanker paru lebih banyak didapatkan pada: 
 

 A. Penderita pria 

 B. Penderita wanita 

 C. Sama banyaknya pada pria dan wanita 

 D. Tak dapat ditentukan 

 

3. Jenis sel pada kanker paru adalah sebagai berikut, kecuali: 
 

 A. Adenokarsinoma 

 B. Karsinoma large-cell 

 C. Karsinoma small-cell 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

4. Jenis karsinoma paru yang paling tinggi tingkat keganasan adalah: 
 

 A. Karsinoma epidermoid 

 B. Adenokarsinoma 

 C. Karsinoma small-cell 

 D. Semuanya salah 

 

5. Gejala klinik tersering ditemukan pada karsinoma bronkhialis adalah: 
 

 A. Nyeri dada 

 B. Batuk kronis 

 C. Sesak napas 

 D. Penurunan berat badan 

 

6. Metastasis tersering kanker paru ditemukan pada: 
 

 A. Hati 

 B. Otak 

 C. Tulang 

 D. Semuanya salah 
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7. “One-year survival rate” penderita kanker paru adalah: 
 

 A. 20% 

 B. 40% 

 C. 60% 

 D. Semuanya salah 

 

8.  Ca Mammae yang berinvasi melewati membran basalis dapat berasal 

dari sel-sel pada: 
 

 A. Sistem duktus 

 B. Lobulus 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

9.  Penyebab utama Ca Mammae adalah: 
 

 A. Cacat genetik bawaan yang ada sejak lahir 

 B. Rangkaian mutasi genetik spontan yang dialami dalam perjalanan 

hidup 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

10.  Faktor genetik bawaan pada penderita Ca Mammae berkaitan dengan 

adanya cacat pada gen: 
 

 A. BRCA1 

 B. BRCA2 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

11.  Pilihlah pernyataan yang benar: 
 

 A. Pemeriksaan USG payudara terutama bermanfaat pada wanita 

muda dengan payudara longgar 

 B. Pemeriksaan mammografi terutama bermanfaat pada wanita usia 

lebih lanjut dengan payudara padat dan berlemak 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

12.  Jenis kanker terbanyak pada wanita di Indonesia adalah: 
 

 A. Kanker payudara 

 B. Kanker serviks 

 C. Kanker ovarium 

 D. Semuanya salah 
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13.  Jenis kanker yang terbanyak menyebabkan kematian pada wanita di 

Indonesia adalah: 
 

 A. Kanker payudara 

 B. Kanker serviks 

 C. Kanker ovarium 

 D. Semuanya salah 

 

14.  Perjalanan kanker serviks diawali dengan displasia sel-sel serviks yang 

umumnya dimulai pada usia: 
 

 A. 13-18 tahun 

 B. 18-35 tahun 

 C. 35-55 tahun 

 D. > 55 tahun 

 

15.  Perdarahan pada Ca Cervix dapat terjadi dalam bentuk: 
 

 A. Menstruasi yang lebih lama dan lebih banyak daripada biasa 

 B. Perdarahan pasca-menopause 

 C. Perdarahan post-koital 

 D. Semuanya benar 

 

16.  Anjuran pemeriksaan Pap-smear selama tak ditemukan kelainan adalah 

sebagai berikut, kecuali: 
 

 A. Sekali setahun antara usia 21 s.d. 30 tahun 

 B. Tiga tahun sekali antara usia 30 s.d. 65 tahun 

 C. Dihentikan pada usia 65 tahun 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 
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BAB 13 

TRAUMA DAN KECELAKAAN 
 

 

� Pengertian Umum 
 

� Trauma 
 

 Trauma adalah kerusakan jaringan yang disebabkan oleh suatu agen 

ekstrinsik (trauma fisik) atau luka / syok emosional yang memiliki efek 

jangka panjang (trauma psikis). Trauma (fisik) dapat mengakibatkan 

perdarahan, fraktura (patah tulang), syok, dan kematian, dibedakan menjadi 

trauma tumpul dan trauma tajam. 
 

 Trauma tumpul (blunt trauma) adalah trauma yang disebabkan oleh 

benda tumpul atau tabrakan dengan permukaan tumpul. Trauma tajam 

(sharp trauma) adalah trauma yang disebabkan tertusuk ujung benda yang 

runcing atau terpotong permukaan yang tajam. 

 

 

� Kecelakaan 
 

 Kecelakaan adalah peristiwa yang tak diperkirakan dan tak 

direncanakan, dengan hasil-akhir (outcome) yang merugikan bagi yang 

bersangkutan. Tidak semua kecelakaan terkait dengan trauma fisik. 
 

 Contoh kecelakaan:  

• Jatuh (dari ketinggian)  

• Tenggelam  

• Luka bakar (combustio)  

• Frostbite  

• Tersengat listrik (electrocution)  

• Keracunan (kecelakaan, tak terkait trauma fisik) 
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� Tenggelam 
 

 Near drowning adalah peristiwa tenggelam yang mengakibatkan 

trauma. Drowning adalah peristiwa tenggelam yang mengakibatkan 

kematian. 
  

 Trauma tenggelam mencakup aspirasi  (cairan atau benda asing), 

laryngospasme, hypoxemia, dan acidemia. Tindakan segera yaitu: 
 

� Ventilasi & oksigenisasi optimal 

� Dukungan kardiovaskular  

� Lain-lain: Prosedur RS 
 

 Tidak dianjurkan upaya mengeluarkan air dari paru korban 

 

 

� Luka Bakar 
 

� Keparahan luka bakar 
 

 Keparahan luka bakar ditentukan oleh: 

• Luas luka  

• Kedalaman luka  

• Usia pasien  

• Keberadaan penyakit / trauma penyerta 

 

� Luas luka bakar 
 

 Sebagian besar kasus luka bakar tidak mengenai lebih daripada 10% 

luas total permukaan tubuh. Perhitungan luas permukaan tubuh dilakukan 

dengan “rules of nine” (gambar 13.1). 

 



 

Gambar 13.1  Rules of nine

 

� Kedalaman luka bakar 
 

 Berdasarkan kedalaman lukanya, luka bakar dibagi menjadi:
 

• Luka bakar derajat 1: Kulit kemerahan, tidak segera terbentuk bulla 

(gelembung terisi cairan). 

• Luka bakar derajat 2: Mengenai dermis, segera membentuk 

• Luka bakar derajat 3: Mengenai struktur lebih dalam, rambut/bulu 

mudah tercabut. 

 

 

� Trauma elektrik 
 

 Trauma elektrik yang sering ditemukan
 

– Tersengat aliran listrik rumah tangga (Voltase rendah; < 1000 V).

– Disambar petir (lightning): Sengatan arus searah jutaan Volt dalam 

sepersekian detik. 
 

 Gejala trauma elektrik adalah

respiratory arrest, coma, sampai kematian.
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13.1  Rules of nine 

Berdasarkan kedalaman lukanya, luka bakar dibagi menjadi: 

Luka bakar derajat 1: Kulit kemerahan, tidak segera terbentuk bulla 

Luka bakar derajat 2: Mengenai dermis, segera membentuk bulla. 

uka bakar derajat 3: Mengenai struktur lebih dalam, rambut/bulu 

Trauma elektrik yang sering ditemukan adalah:  

Tersengat aliran listrik rumah tangga (Voltase rendah; < 1000 V). 

Sengatan arus searah jutaan Volt dalam 

trauma elektrik adalah luka bakar kulit, dysrhythmia, 

respiratory arrest, coma, sampai kematian. Tindakan segera yaitu pisahkan 
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korban dari sumber arus dengan sarana non-konduktif, penolong harus 

terproteksi arus. 
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LATIHAN 13 

 

1.  Trauma adalah: 
 

 A. Kerusakan jaringan oleh agen intrinsik 

 B. Syok emosional dengan efek jangka pendek 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

2.  Pilihlah yang benar: 
 

 A. Semua kecelakaan berkaitan dengan trauma fisik 

 B. Semua kecelakaan tak berkaitan dengan trauma fisik 

 C. Tak semua kecelakaan berkaitan dengan trauma fisik 

 D. Semuanya salah 

 

3.  Contoh kecelakaan yaitu: 
 

 A. Near-drowning 

 B. Combustio 

 C. Electro-cution 

 D. Semuanya benar 

 

4.  Kematian pada drowning dapat terjadi akibat: 
 

 A. Aspirasi cairan 

 B. Aspirasi benda asing 

 C. Laringospasme 

 D. Semuanya benar 

 

5.  Perkiraan kasar luas luka bakar pada orang dewasa didasarkan atas: 
 

 A. Rules of seven 

 B. Rules of nine 

 C. Rules of eleven 

 D. Semuanya salah 

 

6.  Ruam kulit yang ditemukan pada penderita luka bakar umumnya 

berupa: 
 

 A. Macula 

 B. Vesikel 

 C. Bulla 

 D. Semuanya benar 
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7.  Pernyataan yang benar tentang lightning adalah: 
 

 A. Sengatan listrik yang dihasilkan kurang lebih beberapa ribu Volt 

 B. Sengatan listrik berlangsung hanya selama beberapa detik 

 C. Kadang-kadang menyebabkan kematian korban 

 D. Semuanya salah 

 

8.  Perlindungan yang relatif aman selama adanya hujan dengan petir 

yaitu: 
 

 A. Berlari secepatnya melintasi lapangan terbuka 

 B. Berjalan santai menyeberangi lapangan terbuka dengan 

menggunakan payung 

 C. Berteduh di bawah pohon yang rindang 

 D. Semuanya salah 
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BAB 14 

ALERGI, INTOKSIKASI DAN EFEK 

SAMPING OBAT 
 

 

� Penyakit Alergi 
 

 Topik bahasan: 

� Urticaria  

� Rhinitis allergica  

� Asthma bronkhialis  

� Alergi obat 

 

 Penyakit alergi adalah kelainan yang termediasikan secara 

imunologis, yaitu dengan adanya antibodi pada pajanan ulang terhadap suatu 

antigen tertentu. Reaksi alergi dapat bersifat sistemik umum ataupun lokal 

pada sistem organ tertentu tubuh. Klasifikasi penyakit alergi adalah: 
 

 

I. Anafilaktik (seketika). Contoh: Reaksi anafilaktik obat, asthma 

alergika, rhinitis alergika (hay fever), dan sebagainya. 
 

II. Sitotoksik. Contoh: Reaksi transfusi, reaksi terhadap obat-obat 

tertentu, dan sebagainya. 
 

III. Kompleks imun. Contoh: Serum sickness. 
 

IV. Termediasi-sel (tertunda). Contoh: Reaksi penolakan jaringan 

transplantasi. 

 

 

� Urticaria 
 

 Urticaria adalah ruam kulit yang menonjol dari permukaan kulit, 

tidak padat, dan tidak berisi cairan (gambar 14.1), biasanya gatal, namun tak 

selalu. Kebanyakan urticaria bersifat akut dan mereda sendiri dalam waktu 1-
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2 minggu. Urticaria kronik (> 6 minggu) umumnya memiliki dasar proses 

autoimun. 
 

 
 

Gambar 14.1  Urticaria 

 

 

� Rhinitis allergica 
 

 Rhinitis allergica adalah kondisi peradangan hidung, ditandai oleh 

bersin, hidung berair (rhinorrhea), dan sumbatan saluran hidung; mungkin 

juga disertai gatal pada konjungtiva dan faring, lakrimasi, dan sinusitis. 
 

 

 Macam rhinitis allergica: 
 

o Rhinitis allergica musiman. Penyebabnya adalah pajanan terhadap tepung 

sari (pollen) 
 

o Rhinitis allergica perennial. Penyebabnya adalah kontak terhadap debu 

rumah 

 

 

� Asthma bronkhialis 
 

 

 Asthma adalah kondisi alergi dengan kesukaran bernapas kontinu 

atau paroksismal, yang disertai mengi (wheezing). Asthma bronkhialis 

adalah asthma akibat kontraksi spasmodik otot-otot bronkhioli.  
 

 Alergen yang sering yaitu tungau, debu rumah (bantal, seprei, mebel, 

gorden, karpet, dan sebagainya), kecoak, bulu kucing, tepung sari. 
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 Pencetus nonspesifik lainnya antara lain adalah kegiatan fisik, infeksi 

saluran pernapasan atas (ISPA), perubahan cuaca, stress, dan sebagainya. 

Faktor risiko asthma bronkhialis yaitu obesitas. 

 

 

� Alergi obat 
 

 Alergi obat terjadi pada pemberian obat terhadap penderita tertentu 

yang menunjukkan reaksi hipersensitivitas terhadap obat tersebut. 

Contohnya: 
 

– Obat golongan Penisilin/Ampisilin: Menimbulkan gatal-gatal, urticaria 

sampai dengan syok 
 

– Obat golongan Sulfa/Trimethoprim: Rasa tebal pada bibir sampai dengan 

sindrom Steven Johnson 
 

 Nama lain untuk alergi obat yaitu reaksi hipersensivitas atau reaksi 

idiosinkrasi. Beberapa karakteristik alergi obat: 
 

– Tak dapat diramalkan  
 

– Awitan tertunda (delayed onset) pada pajanan pertama  
 

– Terjadi seketika pada pajanan ulang  
 

– Satu obat yang sama dapat menimbulkan lebih daripada 1 macam 

reaksi 
 

 Beberapa bentuk reaksi alergi obat: 
 

� Methemoglobinemia  
 

� Hepatotoksik  
 

� Nephrotoksik  
 

� Reaksi sistemik: Anafilaktik, ruam kulit, anemia hemolitik, karsinogenik, 

dan sebagainya. 
 

� Pada wanita hamil: Teratogenik 
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Gambar 14.2  Alergi obat: Urticaria (kiri); sindrom Steven Johnson 

(kanan) 

 

 

� Intoksikasi 
 

 Topik bahasan: 

� Intoksikasi CO 

� Intoksikasi organofosfat 

� Intoksikasi sianida 

� Intoksikasi arsenikum 

� Intoksikasi obat 

 

 

� Intoksikasi CO 
 

 CO adalah gas toksik yang tak berbau dan tak berwarna. CO dalam 

rumah dihasilkan oleh proses pembakaran tak sempurna: kompor gas, oven, 

water-heater, pemanas-ruang, generator, asap rokok, dan asap pada 

kebakaran. Di ruang tertutup, CO dalam kadar rendah menimbulkan 

gangguan kesehatan, sedangkan dalam kadar tinggi bersifat fatal. 
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� Intoksikasi organofosfat  
 

 Sumber utama organofosfat dalam rumah tangga yaitu insektisida 

(antara lain Baygon). Organofosfat diserap melalui: 
 

– Inhalasi (penyemprotan insektisida dalam rumah) 
 

– Ingesti (makanan terpajan penyemprotan dalam rumah, buah dan sayur 

terpajan penyemprotan di lahan perkebunan, upaya bunuh diri) 
 

– Kontak melalui kulit 
 

 Kadar rendah dalam darah menimbulkan gangguan saraf (fungsi 

otot), dan kadar tinggi bersifat fatal. 

 

 

� Intoksikasi sianida     
 

 Intoksikasi sianida adalah keracunan oleh ion sianida (CN
−
). Sumber 

sianida yaitu asap kebakaran (terutama pembakaran polyurethane foam/karet 

busa), kapsul sianida, singkong beracun, dan sebagainya. Asupan terjadi  

melalui inhalasi (asap kebakaran) dan ingesti (kapsul sianida untuk bunuh 

diri oleh mata-mata, keracunan makanan dengan singkong beracun). 
 

 Keracunan akut akan menimbulkan kematian dalam beberapa menit. 

Keracunan kronis menimbulkan gangguan saraf (kelumpuhan otot), 

keguguran pada kehamilan, dan sebagainya. 

 

 

� Intoksikasi arsenikum 
 

 Intoksikasi akut arsenikum biasa ditemukan pada upaya pembunuhan 

(mudah diperoleh sebagai racun tikus atau di toko kimia untuk membunuh 

hewan peliharaan), sedangkan intoksikasi kronis dapat terjadi misalnya pada 

kontaminasi air minum oleh pemrosesan tambang minyak, 
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� Intoksikasi obat 
 

 Intoksikasi obat terjadi pada penggunaan obat dalam dosis toksik. 

Intoksikasi obat dapat terjadi secara: 
 

– Tidak disengaja: Biasanya terjadi karena ketidaktahuan. Umumnya 

terjadi pada obat yang rentang dosis terapeutiknya sempit, misalnya 

digitalis (obat jantung). 
 

– Disengaja: Ditemukan pada upaya bunuh diri (biasanya obat 

tidur/penenang) atau pembunuhan. 

 

 

� Efek Samping Obat 
 

 Efek samping obat adalah efek non-terapeutik yang terjadi pada 

penderita pada pemberian obat dalam dosis terapeutik. Ciri efek samping 

obat yaitu: 
 

– Terjadi pada hampir seluruh penderita yang menggunakan obat 

tersebut. 
 

– Umumnya ada hubungan dosis-respons (semakin tinggi dosis obat, 

semakin kuat reaksi efek samping). 
 

 Contoh efek samping obat: 
 

• Mual (hampir semua obat antibiotika) 
 

• Mengantuk (obat-obat anti histamin/anti alergi generasi lama) 
 

• Iritasi lambung (aspirin pada penderita gastritis) 

 

 Ikstisar perbandingan efek samping obat, alergi obat, dan intoksikasi 

obat diperlihatkan pada tabel 14.1. 
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Tabel 14.1  Perbandingan ketiga tipe reaksi tak diinginkan pada 

pemberian obat 
 

 Tipe reaksi 

 
Efek samping 

obat 
Alergi obat Intoksikasi obat 

Kejadian 
Hampir seluruh 

penderita 

Hanya pada 

penderita tertentu 
Seluruh penderita 

Dosis obat Dosis terapeutik Dosis terapeutik Dosis toksik 
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LATIHAN 14 

 

1.  Contoh penyakit alergi adalah sebagai berikut, kecuali: 
 

 A. Urticaria 

 B. Rhinitis vasomotorica 

 C. Asthma bronkhialis 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

2.  Karakteristik ruam kulit pada urticaria yaitu: 
 

 A. Padat dan menonjol dari permukaan kulit 

 B. Tak berisi cairan 

 C. Umumnya tak menimbulkan rasa gatal 

 D. Semuanya benar 

 

3.  Rhinitis allergica perennial dapat terjadi antara lain akibat: 
 

 A. Pajanan terhadap tepung sari tumbuh-tumbuhan 

 B. Kontak terhadap debu rumah 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

4.  Pada penderita asthma bronkhialis yang sedang mengalami serangan 

asthma didapatkan: 
 

 A. Kesukaran menarik napas 

 B. Kesukaran membuang napas 

 C. (A) dan (B) benar 

 D. (A) dan (B) salah 

 

5.  Penggunaan insektisida yang berlebihan dalam rumah tangga dapat 

menyebabkan: 
 

 A. Intoksikasi CO 

 B. Intoksikasi organofosfat 

 C. Intoksikasi sianida 

 D. Semuanya salah 

 

6.  Singkong beracun mengandung: 
 

 A. CO 

 B. Sianida 

 C. Warangan 

 D. Semuanya benar 
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7.  Efek obat yang tak diinginkan yang dapat terjadi pada pemberian obat 

dalam dosis terapeutik adakah: 
 

 A. Efek samping (side effects) obat 

 B. Alergi obat 

 C. Keduanya benar 

 D. Keduanya salah 

 

8.  Contoh efek samping obat yaitu: 
 

 A. Rasa mual 

 B. Mengantuk 

 C. Iritasi lambung 

 D. Semuanya benar 

 

9.  Contoh alergi obat adalah sebagai berikut, kecuali: 
 

 A. Methemoglobinemia 

 B. Hepatotoksik 

 C. Teratogenik 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 
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BAB 15 

GANGGUAN JIWA 
 

 

� Pengertian Umum 
 

 Klasifikasi lama untuk gangguan jiwa didasarkan atas DSM-I 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder; 1952). Yang berlaku 

sekarang adalah klasifikasi baru menurut: 
 

� ICD-10 (International Classification of Diseases) yang diajukan oleh 

WHO (World Health Organization; 2010) 
 

 

� DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) yang 

dikemukakan oleh APA (American Psychiatric Association; 2013) 

 

 Klasifikasi baru bersifat lebih canggih, namun relatif rumit dan sukar 

dipelajari oleh tenaga non-kesehatan jiwa, karena itu pada pembahasan di 

sini hanya akan digunakan klasifikasi lama menurut DSM-1. Dalam 

klasifikasi DSM-1, gangguan jiwa yang tak meliputi gangguan karena lesi 

organik dibedakan menjadi: 
 

� Neurosis (Psikoneurosis) 
 

� Psikosis 
 

� Gangguan kepribadian 
 

 

 

� Neurosis 
 

 Neurosis adalah gangguan mental yang ditandai dengan ansietas dan 

perilaku penghindaran diri, dengan gejala ketegangan pada individu disertai 

kontak realitas yang utuh tanpa adanya penyimpangan norma sosial yang 

menyolok. 
 

 Klasifikasi neurosis adalah: 
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� Ansietas 
 

� Reaksi dissosiasi 
 

� Reaksi konversi 
 

� Phobia 
 

� Obsessi-Kompulsi 
 

� Depresi 

 

 

� Ansietas 
 

 Ansietas adalah gangguan neurosis berupa keadaan tak nyaman oleh 

keresahan internal, terutama yaitu kecemasan (ansietas). 

 

 

� Reaksi disosiasi 
 

 

 Reaksi dissosiasi adalah gangguan neurosis yang terutama ditandai 

dengan amnesia. 

 

 

� Reaksi konversi 
 

 Pada reaksi konversi, individu mengalami gangguan saraf seperti 

rasa baal, kebutaan, kelumpuhan, atau kejang-kejang tanpa penyebab organik 

yang nyata. 

 

 

� Phobia 
 

Phobia adalah gangguan neurosis berupa rasa takut yang persisten 

namun tak rasional terhadap objek, aktivitas, atau situasi spesifik.  
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� Obsessi-Kompulsi 
 

 Obsessi-kompulsi adalah gangguan neurotik berupa pikiran berulang 

yang tak diinginkan (obsessi), perilaku berulang yang tak rasional 

(kompulsi), ataupun keduanya. 

 

 

� Depresi 
 

 Pada depresi didapatkan suasana hati yang muram serta keengganan 

beraktivitas yang dapat mempengaruhi pikiran, perilaku, perasaan, dan rasa 

nyaman individu. 

 

 

� Psikosis 
 

 Psikosis adalah kekacauan mental yang ditandai oleh gangguan 

kepribadian yang parah dengan pemikiran autistik, hilangnya kontak dengan 

realitas, delusi, dan halusinasi. 
 

 Klasifikasi psikosis yaitu: 
 

− Psikosis affektif (bipolar) 
 

− Skizofrenia 
 

− Psikosis paranoid 

 

 

� Psikosis affektif 
 

 Psikosis affektif (psikosis bipolar; psikosis manik-depresif) adalah 

gangguan psikotik yang ditandai oleh periode mania, atau periode depresi, 

atau periode mania dan depresi yang bergantian. 
 

 Klasifikasi psikosis affektif yaitu: 
 

− Tipe Manik 
 

− Tipe Depresif 
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− Tipe Campuran 

 

 Pada psikosis affektif tipe manik, periode mania adalah yang utama, 

sedangkan pada tipe depresif, yang utama adalah periode depresi dan pada 

tipe campuran, didapatkan periode mania dan depresi bergantian. 

 

 

� Skizofrenia  
 

 Skizofrenia adalah gangguan psikotik yang ditandai oleh gangguan 

pikiran, emosi, dan perilaku yang parah. 
  

 Klasifikasi skizofrenia yaitu: 
 

− Skizofrenia simplex 
 

− Skizofrenia hebefrenik 
 

− Skizofrenia katatonik 
 

− Skizofrenia paranoid 

 

 Beberapa karakteristik keempat tipe skizofrenia tersebut yaitu: 
 

• Skizofrenia simplex: Tidak ada kontak dengan realitas, pola pikir tak 

logis, disertai gangguan emosional, perilaku, dan intelektual. 
 

• Skizofrenia hebefrenik: Pembicaraan tak menentu, sikap kekanak-

kanakan,dan perilaku aneh-aneh 
 

• Skizofrenia katatonik: Kecenderungan berada dalam keadaan stupor 

dalam jangka panjang, diselingi periode singkat eksitasi ekstrim 
 

• Skizofrenia paranoid: Ditandai oleh delusi persekutorik atau 

grandiose 

 

 

� Psikosis paranoid     
 

 Psikosis paranoid adalah gangguan psikotik yang ditandai oleh rasa 

takut and ansietas ekstrim yang terkait dengan delusi (waham). 
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 Klasifikasi psikosis paranoid yaitu: 
 

− Paranoid 
 

− Paranoia 
 

− Parafrenia 

 

 Karakteristik keempat tipe psikosis paranoid tersebut yaitu: 
 

• Paranoid: Terutama delusi persekutorik (waham dikejar-kejar) 
 

• Paranoia: Terutama delusi grandiose (waham kebesaran) 
 

• Parafrenia: Terutama halusinasi pada berbagai modalitas 

 

 

� Gangguan Kepribadian 
 

 Gangguan kepribadian adalah gangguan pola persepsi, relasi, atau 

pemikiran antar individu dengan lingkungannya, yang mempengaruhi fungsi 

individual untuk jangka panjang, seringkali dimanifestasikan dengan 

perilaku dan gaya hidup yang menyimpang. Contohnya yaitu kepribadian 

psikopatik. 
 

 Psikopatik adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan 

kepribadian anti-sosial. Individu psikopat tidak memiliki empati atau rasa 

tanggung jawab, acapkali terlibat dalam tindak kriminal tanpa menunjukkan 

penyesalan 
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LATIHAN 15 

 

1.  Klasifikasi gangguan jiwa yang digunakan oleh para psikiater pada saat 

ini adalah: 
 

 A. DSM-1 

 B. DSM-2 

 C. DSM-4 

 D. DSM-5 

 

2.  Gangguan jiwa yang ditandai dengan ansietas dengan kontak realitas 

yang utuh tanpa disertai penyimpangan norma sosial yang menyolok 

adalah: 
 

 A. Psikoneurosis 

 B. Psikosis 

 C. Kepribadian psikopatik 

 D. Semuanya salah  

 

3.  Gangguan jiwa yang parah disertai hilangnya kontak dengan realitas, 

adanya delusi dan halusinasi adalah: 
 

  A. Psikoneurosis 

 B. Psikosis 

 C. Kepribadian psikopatik 

 D. Semuanya salah  

 

4.  Gangguan neurosis yang terutama ditandai dengan amnesia adalah: 
 

 A. Reaksi konversi 

 B. Reaksi disosiasi 

 C. Reaksi kompulsi 

 D. Semuanya salah 

 

5.  Gangguan neurotik berupa pikiran berulang yang tak rasional adalah: 
 

 A. Obsessi 

 B. Kompulsi 

 C. Konversi 

 D. Semuanya salah 
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6.  Gejala depresi dapat terjadi pada: 
 

 A. Orang normal 

 B. Penderita neurosis 

 C. Penderita psikosis 

 D. Semuanya benar 

 

7.  Psikosis yang ditandai oleh periode mania, periode depresi, atau 

keduanya secara bergantian adalah: 
 

 A. Skizofrenia 

 B. Psikosis paranoid 

 C. Psikosis afektif 

 D. Semuanya salah 

 

8.  Sikap kekanak-kanakan didapatkan pada skizofrenia tipe: 
 

 A. Simplex 

 B. Hebefrenik 

 C. Katatonik 

 D. Semuanya salah 

 

9.  Periode stupor yang panjang dapat ditemukan pada skizofrenia tipe: 
 

 A. Simplex 

 B. Hebefrenik 

 C. Katatonik 

 D. Semuanya salah 

 

10.  Delusi persekutorik didapatkan pada penderita psikosis paranoid tipe: 
 

 A. Paranoid 

 B. Paranoia 

 C. Parafrenia 

 D. Semuanya salah 

 

11.  Ciri gangguan kepribadian psikopatik antara lain adalah sebagai 

berikut, kecuali: 
 

 A. Kepribadian anti-sosial 

 B. Memiliki rasa empati yang besar 

 C. Sering terlibat dalam tindak kriminal tanpa rasa bertanggung 

jawab 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 
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