
1. Pengertian

CKD (Chronic Kidney Diseases) adalah gangguan fungsi renal yang

progresif dan ireversibel dimana kemampuaan tubuh gagal untuk

mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit,

menyebabkan uremia (retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah)

(Smeltzer, 2002:1448).

CKD (Chronic Kidney Diseases) merupakan kegagalan fungsi ginjal (unit

nefron) yang berlangsung perlahan-lahan karena penyebab berlangsung lama dan

menetap yang mengakibatkan penumpukan sisa metabolit (toksik uremik)

sehingga ginjal tidak dapat memenuhi kebutuhan biasa lagi dan menimbulkan

gejala sakit (Hudak & Gallo, 1994).

2. Etiologi

a. Gout menyebabkan nefropati gout.

b. Diabetes Mellitus yang menyebabkan nefropati DM.

c. Riwayat batu yang menyebabkan penyakit ginjal glomerular.

d. Riwayat edema yang mengarah ke penyakit ginjal glomerular.

e. Riwayat penyakit ginjal dalam keluarga (yang diduga mengarah ke penyakit

ginjal genetik).
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3. Klasifikasi

Sesuai dengan test kreatinin klirens, maka GGK dapat di klasifikasikan

menjadi 4, dengan pembagian sebagai berikut:

 100-75 ml/mnt, disebut insufisiensi ginjal berkurang.

 75-26 ml/mnt, disebut insufisiensi ginjal kronik.

 25-5 ml/mnt, disebut gagal ginjal kronik.

 < 5 ml/mnt, disebut gagal ginjal terminal.

4. Tanda dan Gejala

a. Hematologik

Anemia normokrom, gangguan fungsi trombosit, trombositopenia,

gangguan lekosit.

b. Gastrointestinal

Anoreksia, nausea, vomiting, fektor uremicum, hiccup, gastritis erosiva.

c. Syaraf dan otot

Miopati, ensefalopati metabolik, burning feet syndrome, restless leg

syndrome.

d. Kulit

Berwarna pucat, gatal-gatal dengan eksoriasi, echymosis, urea frost, bekas

garukan karena gatal.

e. Kardiovaskuler

Hipertensi, nyeri dada dan sesak nafas, gangguan irama jantung, edema.

f. Endokrin

Gangguan toleransi glukosa, gangguan metabolisme lemak, gangguan

seksual, libido, fertilitas dan ereksi menurun pada laki-laki, gangguan

metabolisme vitamin D.

5. Penatalaksanaan

a. Terapi konservatif

Tujuan dari terapi konservatif adalah mencegah memburuknya faal ginjal

secara progresif, meringankan keluhan-keluhan akibat akumulasi toksin

azotemia, memperbaiki metabolisme secara optimal dan memelihara

keseimbangan cairan dan elektrolit (Sukandar, 2006).

1) Peranan diet



Terapi diet rendah protein (DRP) menguntungkan untuk mencegah atau

mengurangi toksin azotemia, tetapi untuk jangka lama dapat merugikan

terutama gangguan keseimbangan negatif nitrogen.

2) Kebutuhan jumlah kalori

Kebutuhan jumlah kalori (sumber energi) untuk GGK harus adekuat

dengan tujuan utama, yaitu mempertahankan keseimbangan positif

nitrogen, memelihara status nutrisi dan memelihara status gizi.

3) Kebutuhan cairan

Bila ureum serum > 150 mg% kebutuhan cairan harus adekuat supaya

jumlah diuresis mencapai 2 L per hari.

4) Kebutuhan elektrolit dan mineral

Kebutuhan jumlah mineral dan elektrolit bersifat individual tergantung

dari LFG dan penyakit ginjal dasar (underlying renal disease).

b. Terapi simtomatik

1) Asidosis metabolic

Asidosis metabolik harus dikoreksi karena meningkatkan serum kalium

(hiperkalemia). Untuk mencegah dan mengobati asidosis metabolik dapat

diberikan suplemen alkali. Terapi alkali (sodium bicarbonat) harus

segera diberikan intravena bila pH ≤ 7,35 atau serum bikarbonat ≤ 20

mEq/L.

2) Anemia

Transfusi darah misalnya Paked Red Cell (PRC) merupakan salah satu

pilihan terapi alternatif, murah, dan efektif. Terapi pemberian transfusi

darah harus hati-hati karena dapat menyebabkan kematian mendadak.

3) Keluhan gastrointestinal

Anoreksi, cegukan, mual dan muntah, merupakan keluhan yang sering

dijumpai pada GGK. Keluhan gastrointestinal ini merupakan keluhan

utama (chief complaint) dari GGK. Keluhan gastrointestinal yang lain

adalah ulserasi mukosa mulai dari mulut sampai anus. Tindakan yang

harus dilakukan yaitu program terapi dialisis adekuat dan obat-obatan

simtomatik.



4) Kelainan kulit

Tindakan yang diberikan harus tergantung dengan jenis keluhan kulit.

5) Kelainan neuromuscular

Beberapa terapi pilihan yang dapat dilakukan yaitu terapi hemodialisis

reguler yang adekuat, medikamentosa atau operasi subtotal

paratiroidektomi.

6) Hipertensi

Pemberian obat-obatan anti hipertensi.

7) Kelainan sistem kardiovaskular

Tindakan yang diberikan tergantung dari kelainan kardiovaskular yang

diderita.

c. Terapi pengganti ginjal

Terapi pengganti ginjal dilakukan pada penyakit ginjal kronik stadium 5,

yaitu pada LFG kurang dari 15 ml/menit. Terapi tersebut dapat berupa

hemodialisis, dialisis peritoneal, dan transplantasi ginjal (Suwitra, 2006).

1) Hemodialisis

Tindakan terapi dialisis tidak boleh terlambat untuk mencegah gejala

toksik azotemia, dan malnutrisi. Tetapi terapi dialisis tidak boleh terlalu

cepat pada pasien GGK yang belum tahap akhir akan memperburuk faal

ginjal (LFG).

2) Dialisis peritoneal (DP)

Akhir-akhir ini sudah populer Continuous Ambulatory Peritoneal

Dialysis (CAPD) di pusat ginjal di luar negeri dan di Indonesia. Indikasi

medik CAPD, yaitu pasien anak-anak dan orang tua (umur lebih dari 65

tahun), pasien-pasien yang telah menderita penyakit sistem

kardiovaskular, pasien-pasien yang cenderung akan mengalami

perdarahan bila dilakukan hemodialisis, kesulitan pembuatan AV

shunting, pasien dengan stroke, pasien GGT (gagal ginjal terminal)

dengan residual urin masih cukup, dan pasien nefropati diabetik disertai

co-morbidity dan co-mortality. Indikasi non-medik, yaitu keinginan

pasien sendiri, tingkat intelektual tinggi untuk melakukan sendiri

(mandiri), dan di daerah yang jauh dari pusat ginjal (Sukandar, 2006).



3) Transplantasi ginjal

Transplantasi ginjal merupakan terapi pengganti ginjal (anatomi dan faal).

Pertimbangan program transplantasi ginjal, yaitu:

a) Cangkok ginjal (kidney transplant) dapat mengambil alih seluruh

(100%) faal ginjal, sedangkan hemodialisis hanya mengambil alih 70-

80% faal ginjal alamiah

b) Kualitas hidup normal kembali

c) Masa hidup (survival rate) lebih lama

d) Komplikasi (biasanya dapat diantisipasi) terutama berhubungan

dengan obat imunosupresif untuk mencegah reaksi penolakan



1. Pengertian

Diabetes melitus adalah sekelompok kelainan heterogen yang ditandai oleh

kenaikan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia (Brunner dan Suddarth,

2002).

Diabetes Melitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetic dan

klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi

karbohidrat (Price dan Wilson, 2005).

Diabetes Mellitus adalah suatu penyakit dimana kadar glukosa di dalam

darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin

secara cukup (Soegondo, 2005).

2. Klasifikasi

Klasifikasi menurut ADA (American Diabetes Association) yang dikutip

oleh Price & Wilson (2006) dan yang telah disahkan oleh WHO, yaitu

a. Tipe 1 (juvenile onset dan tipe dependen insulin) 5-10% kejadian.

1) Akibat disfungsi autoimun dengan kerusakan sel-sel beta.

2) Idiopatik, tidak diketahui sumbernya.

3) Subtipe ini sering timbul pada etnik keturunan Afrika-Amerika, Asia.

b. Tipe 2 (onset maturity dan nondependen insulin)

Diabetes tipe 2 tidak bergantung insulin.terjadi akibat penururnan

sensitivitas atau akibat penururnan jumlah produksi insulin.
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c. Diabetes Gestasional (GDM)

Dikenali pertama kali selama kehamilan dan mempengaruhi 4% dari semua

kehamilan. Faktor resiko yaitu usia tua, etnik, obesitas, multiparitas, riwayat

keluarga dan riwayat gestasional dahulu. Karena terjadi peningkatan sekresi

berbagai hormon yang mempunyai efek metabolik terhadap toleransi glukosa

maka kehamilan adalah suatu keadaaan diabetogenik.

3. Etiologi

a. Diabetes tipe I:

Ditandai dengan adanya kerusakan sel-sel beta pankreas, yang mungkin

disebabkan oleh kombinasi dari faktor genetik, imunologi dan mungkin

lingkungan.

1) Faktor genetik

Penderita diabetes tidak mewarisi diabetes tipe I itu sendiri; tetapi mewarisi

suatu predisposisi atau kecenderungan genetik kearah terjadinya diabetes

tipe I.

2) Faktor imunologi

Terdapat respon autoimun. Respons ini merupakan respons abnormal

dimana antibodi terarah pada jaringan normal tubuh dengan cara bereaksi

terhadap jaringan tersebut seolah-olah sebagai jaringan asing.

3) Faktor-faktor lingkungan

Penelitian sedang dilakukan terhadap kemungkinan faktor-faktor external

yang dapat memicu destruksi sel beta. Sebagai contoh virus atau toksin

tertentu dapat memicu proses otoimun yang menimbulkan destruksi sel beta.

b. Diabetes tipe II

Penyebab resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin pada diabetes tipe

ini sebenarnya tidak begitu jelas, tetapi faktor yang banyak berperan antara lain:

1) Kelainan genetik

Diabetes dapat menurun menurut silsilah keluarga yang mengidap diabetes.

Ini terjadi karena DNA pada orang diabetes akan ikut diinformasikan pada

gen berikutnya terkait dengan penurunan produksi insulin.

2) Usia



Umumnya manusia mengalami penurunan fisiologis yang secara dramatis

dan cepat pada usia setelah 40 tahun. Penurunan ini yang akan beresiko

pada penurunan fungsi endokrin pankreas untuk memproduksi insulin dan

resistensi insulin cenderung meningkat pada usia diatas 65 tahun.

3) Gaya hidup stress

Stress kronis cenderung membuat seseorang mencari makanan yang cepat

saji yang kaya pengawet, lemak dan gula. Makanan ini berpengaruh besar

terhadap kerja pankreas. Stress juga akan meningkatkan kerja metabolisme

dan meningkatkan kebutuhan akan sumber energi yang berakibat pada

kenaikkan kerja pankreas. Beban yang tinggi membuat pankreas mudah

rusak hingga berdampak pada penurunan insulin.

4) Pola makan yang salah

Kurang gizi atau kelebihan berat badan dapat meningkatkan resiko terkena

diabetes. Malnutrisi dapat merusak pankreas sedangkan obesitas

meningkatkan gangguan kerja atau resistensi insulin. Pola makan yang tidak

teratur dan cenderung terlambat juga akan berperan pada ketidakseimbangan

kerja pankreas.

5) Obesitas

Obesitas mengakibatkan sel-sel beta pankreas mengalami hipertrofi yang

akan berpengaruh terhadap penurunan produksi insulin. Hipertrofi pankreas

pada penderita obesitas disebabkan karena peningkatan beban metabolisme

glukosa untuk mencukupi energi sel yang terlalu banyak.

4. Manifestasi Klinik

a. Poliuria

Kekurangan insulin untuk mengangkut glukosa melalui membrane dalam

sel menyebabkan hiperglikemia sehingga serum plasma meningkat atau

hiperosmolariti menyebabkan cairan intrasel berdifusi kedalam sirkulasi atau

cairan intravaskuler, aliran darah ke ginjal meningkat sebagai akibat dari

hiperosmolariti dan akibatnya akan terjadi diuresis osmotic (poliuria).

b. Polidipsia

Akibat meningkatnya difusi cairan dari intrasel kedalam vaskuler

menyebabkan penurunan volume intrasel sehingga efeknya adalah dehidrasi sel.



Akibat dari dehidrasi sel mulut menjadi kering dan sensor haus teraktivasi

menyebabkan seseorang haus terus dan ingin selalu minum (polidipsia).

c. Poliphagia

Karena glukosa tidak dapat masuk ke sel akibat dari menurunnya kadar

insulin maka produksi energi menurun, penurunan energi akan menstimulasi rasa

lapar. Maka reaksi yang terjadi adalah seseorang akan lebih banyak makan

(poliphagia).

d. Penurunan berat badan

Karena glukosa tidak dapat di transport kedalam sel maka sel kekurangan

cairan dan tidak mampu mengadakan metabolisme, akibat dari itu maka sel akan

menciut, sehingga seluruh jaringan terutama otot mengalami atrofidan penurunan

secara otomatis.

e. Malaise atau kelemahan (Brunner & Suddart, 2002)

5. Komplikasi

Menurut Price & Wilson (2006), komplikasi DM dibagi dalam 2 kategori

mayor, yaitu komplikasi metabolik akut dan komplikasi vaskular jangka panjang.

a. Komplikasi metabolisme akut yaitu :

1) Ketoasidosis Diabetik (DKA)

Timbulnya ketoasidosis diabetik didahului oleh poliuria, polidipsi,

perasaan lelah, nausea, dan muntah, stupor, dan koma. pada pemeriksaan

fisik adanya tanda-tanda dehidrasi, hipotensi postural dan takikardi

menunjukan dehidrasi dan kehilangan garam yang hebat.

2) Hiperglikemia, hiperosmolar, koma nonketotik (HHNK)

Awitan didahului beberapa hari sebelumnya gejala-gejala kelemahan,

poliuria, polidipsia. pada pemeriksaan fisik adanya dehidrasi hebat

(penurunan tekanan darah ortostatik, takikardi, membran mukosa kering,

dan penurunan turgor kulit, pasien tampak mengantuk, kacau, dan koma.

3) Hipoglikemia Menurut Brunner & Suddarth (2002)

Hipoglikemia adalah keadaan dimana kadar gula darah turun dibawah 50-

60 mg/dl (2,7-3,3 mmol/L). Keadaan ini dapat terjadi akibat pemberian

insulin atau preparat oral yang berlebihan, konsumsi makanan yang terlalu



sedikit atau karena aktivitas fisik yang berat. Tingkatan hypoglikemia

adalah sebagai berikut:

a) Hipoglikemia ringan

Ketika kadar glukosa menurun, sistem saraf simpatik akan terangsang.

Pelimpahan adrenalin kedalam darah menyebabkan gejala seperti

perspirasi, tremor, takikardi, palpitasi, kegelisahan dan rasa lapar.

b) Hipoglikemia sedang

Penururnan kadar glukosa yang menyebabkan sel-sel otak tidak

memperoleh cukup bahan bakar untuk bekerja dengan baik. Berbagai

tanda gangguan fungsi pada sistem saraf pusat mencakup

ketidakmampuan berkonsentrasi, sakit kepala, vertigo, konfusi,

penurunan daya ingat, patirasa didaerah bibir serta lidah, bicara pelo,

gerakan tidak terkoordinasi, perubahan emosional, perilaku yang tidak

rasional.

c) Hipoglikemia berat

Fungsi sistem saraf mengalami gangguan yang sangat berat sehingga

pasien memerlukan pertolongan orang lain untuk mengatasi

hipoglikemi yang dideritanya. Gejalanya dapat mencakup perilaku yang

mengalami disorientasi, serangan kejang, sulit dibangunkan dari tidur

atau bahkan kehilangan kesadaran.

b. Komplikasi Kronik Jangka Panjang

1) Mikroangiopati merupakan lesi spesifik diabetes yang menyerang kapiler

dan arteriola retina (retinopati diabetik), glomerolus ginjal (nefropati

diabetik) dan saraf-saraf perifer (neuropati diabetik).

2) Makroangiopati, Gangguan dapat berupa penimbunan sorbitol dalam

intima vaskular, hiperlipoproteinemia dan kelainan pembekuan darah

mengakibatkan penyumbatan vaskuler. jika mengenai arteri-arteri perifer

dapat mengakibatkan insufisiensi vaskular perifer yang disertai

klaudikasio intermiten dan gangren pada ekstremitas serta insufisiensi

serebral dan stroke. Jika yang terkena adalah arteri koronaria dan aorta

dapat mengakibatkan angina dan infark miokardium.



6. Penatalaksanaan

Dasar-dasar pengelolaan diabetes dikenal 4 pilar utama pengelolaan yaitu:

a. Penyuluhan (edukasi)

Edukasi diabates adalah pendidikan dan latihan mengenai pengetahaun dan

keterampilan dalam pengelolaan diabetes yang diberikan kepada setiap

pasien diabetes, anggota keluarga kelompok masyarakat beresiko tinggi.

materi yang diberikan berupa pengertian diabetes, faktor-faktor yang

berpengaruh pada timbulnya diabetes dan upaya-upaya menekanya,

pengelolaan diabetes secara umum, makanan dan latihan jasmani, obat-obat

hipoglikemik, komplikasi diabetes, pemeliharaan kaki.

b. Perencanaan makan

Tujuan utama penatalaksanaan diet pada DM adalah:

1) Mencapai dan kemudian mempertahankan kadar glukosa darah

mendekati kadar normal.

2) Mencapai dan mempertahankan lipid mendekati kadar yang optimal.

3) Mencegah komplikasi akut dan kronik.

4) Meningkatkan kualitas hidup.

c. Latihan jasmani

Manfaat latihan jasmani yaitu: memperbaiki metabolisme, menormalkan

kadar glukosa darah dan lipid darah, meningkatkan kerja insulin, membantu

menurunkan berat badan, meningkatkan kesegaran jasmani dan percaya diri,

mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler. program latihan jasmani yang

dianjurkan latihan aerobik secara teratur 3-4 kali /minggu selam 30 menit

dan bersifat CRIPE

 Continous : Latihan yang diberikan berkesinambungan

 Rhytmis : Olahraga yang dipilih harus berirama yaitu otot-otot

berkontraksi dan berirama secara teratur

 Intesive : Oahraga yang dillakukan selang-seling antara gerak capat

dan lambat

 Progresiv : Latihan yang dilakukan harus berangsur-angsur dari

sedikit ke latihan yang berat secara bertahap



 Endurance : Latihan daya tahan memperbaiki sistem kardiovaskuler ,

sebelum latihan dilakukan pemeriksaaan kardiovaskuler.

d. Obat-obatan hipoglikemik

Terjadi perbaikan status metabolik yang dibuktikan oleh gula darah dalam

batas normal, bebas dari drainase purulen, menunjukkan tanda-tanda

penyembuhan dengan tepi luka bersih, tidak terdapat pembengkakan pada

luka.

No Golongan

obat

Cara kerja utama Efek samping

utama

Efektivitas

1 Sulfonylurea Menaikan sekresi

insulin

Menaikan BB,

hipoglikemia

1,5-2,5%

2 Metformin Menurunkan produksi

glukosa hati

Diare, obstipasi,

asidosis laktat

1,5-2,5%

3 Acarbose Menurunkan absorpsi

glukosa

Flatulensi 0,5-1,0%

4 Insulin Menurunkan produk

glukosa hati,

menaikan pemakain

glukosa

Menaikan berat

badan

hipoglikemik

Normal

7. Masalah Keperawatan

a. Kerusakan pertukaran gas berhubungan dengan gangguan keseimbangan

asam basa akibat diabetes melitus ditandai dengan pernapasan kusmaul,

napas bau keton.

b. Defisit volume cairan berhubungan dengan diuresis osmotik ditandai

dengan penurunan BB, kulit/mukosa kering, haluan urine berlebihan, haus,

mata cowong

c. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan

ketidakcukupan insulin (penurunan ambilan dan penggunaan glukosa oleh

oleh jaringan mengakibatkan peningkatan metabolisme protein/ lemak)

ditandai dengan mual & muntah, serta penurunan nafsu makan, kelelahan.

d. Resiko cidera berhubungan dengan kerusakan fungsi sensori penglihatan.



e. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan penurunan pembentukan energi

akibat diabetes melitus ditandai dengan kelemahan, pusing, dipsnea, vertigo,

konvusi.

8. Pendidikan Pasien, Keluarga Dan Rencana Pemulangan

a. Peran perawat keluarga mendorong kemandirian lansia diabetik dan

keluarga melalui peningkatan pengetahuan & ketrampilan pengelolaan dm

sehingga keluhan dan gejala penyakit dm berkurang serta mencegah

komplikasi akut dan kronis dapat menyerang pembuluh darah, jantung,

ginjal, mata, syaraf, kulit, kaki dan sebagainya sehingga kualitas hidup

lansia diabetik lebih optimal.

b. pendekatan komunikasi terapeutik dapat berperan sebagai pembangun

struktur komunikasi terapeutik, sehingga klien akan mudah memahami dan

melaksanakan program pengobatan telah direncanakan untuknya.

c. Intervensi keperawatan diberikan untuk menjaga stabilitas klien,

ketersediaan sumber energi sistem dan dukungan terhadap klien buat

mencapai derajat kesehatan optimal.

1) Prevensi primer, antara lain deteksi seperti ini DM maupun adanya

risiko komplikasi DM, pemeriksaan teratur kadar gula darah secara

mandiri, perawatan kaki, latihan kaki dan perencanaan makan (diet) diet

harus mengindari makanan yang rasanya manis. Prevensi primer

termasuk melakukan strategi promosi kesehatan bilamana faktor risiko

telah terdekteksi namun reaksi klien belum muncul.

2) Prevensi sekunder, seperti itu konsumsi obat hipoglikemik sesuai dosis

pengobatan.

3) Prevensi tersier, yaseperti itu latihan jasmani secara teratur, istirahat

cukup, menghindari stress dan menghindari rokok.
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1. Pengertian

Gastroenteritis atau diare merupakan suatu keadaan pengeluaran tinja yang

tidak normal atau tidak seperti biasanya, dimulai dengan peningkatan volume,

keenceran serta frekuensi lebih dari 3 kali sehari dan pada neonatus lebih dari 4

kali sehari dengan atau tanpa lendir dan darah (Hidayat, 2006).

2. Etiologi

Etiologi gastroenteritis akut (diare) menurut Ngastiyah (2005), yaitu :

a. Faktor infeksi

1) Infeksi bakteri

Vibrio, E.Coli, salmonella, shigella, campylabacter, yersinia, aeromonas dsb

2) Infeksi virus

Enterovirus (virus ECHO), coxsackie, poliomyelitis, adenovirus, rotavirus,

astovirus, dll.

3) Infeksi parasit

Cacing, protozoa, dan jamur.

b. Faktor malabsorbsi

Malabsorbsi karbohidrat : disakarida, monosakarida, malabsorbsi lemak,

malabsorbsi protein.

c. Faktor makanan

Makanan basi, barcun, dan alergi makanan

d. Faktor kebersihan



Penggunaan botol susu, air minum yang tercemar dengan bakteri dari tinja,

tidak mencuci tangan sesudah buang air besar, sesudah membuang tinja atau

sebelum mengknsumsi makanan.

e. Faktor Psikologi

Rasa takut dan cemas dapat menyebabkan diare karena dapat merangsang

peningkatan peristaltik usus.

6. Manifestasi Klinis

a. Diare dan frekuensi defekasi semakin sering (tinja cair)

b. Demam

c. Kram abdomen

d. Membran mukosa kering

e. Nafsu makan menurun

f. Muntah (umumnya tidak lama)

g. Gejala dehidrasi (merasa haus, ludah kering, tulang pipi menonjol, turgor

kulit turun)

h. Berat badan menurun

i. Tonus otot berkurang

j. Selaput lendir dan bibir kering

7. Komplikasi

a. Dehidrasi

b. Renjatan hipovolemik

c. Kejang

d. Bakterimia

e. Malnutrisi

f. Hipoglikemia

g. Intoleransi sekunder akibat kerusakan mukosa visus

8. Masalah Keperawatan

a. Ketidakseimbangan cairan kurang dari kebutuhan tubuh

b. Nyeri akut

c. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan

dengan anoreksia
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1. Pengertian

Thypoid fever/demam tifoid atau thypus abdominalis merupakan penyakit

infeksi akut pada usus halus dengan gejala demam satu minggu atau lebih disertai

gangguan pada saluran pencernaan dan dengan atau tanpa gangguan kesadaran

(T.H. Rampengan dan I.R. Laurentz, 1995). Penularan penyakit ini hampir selalu

terjadi melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi.

Penyakit infeksi akut yang mengenai saluran cerna dengan gejala demam

lebih dari 7 hari, gangguan pada saluran cerna, gangguan kesadaran (Kapita

Selekta Kedokteran, edisi 3, 2000)

2. Etiologi

Penyakit ini disebabkan oleh infeksi kuman Samonella Thposa/Eberthela

Thyposa yang merupakan kuman negatif, motil dan tidak menghasilkan spora,

hidup baik sekali pada suhu tubuh manusia maupun suhu yang lebih rendah

sedikit serta mati pada suhu 700C dan antiseptik. Salmonella mempunyai tiga

macam antigen, yaitu Antigen O= Ohne Hauch=somatik antigen (tidak menyebar)

ada dalam dinding sel kuman, Antigen H=Hauch (menyebar), terdapat pada

flagella dan bersifat termolabil dan Antigen V1=kapsul ; merupakan kapsul yang

meliputi tubuh kuman dan melindungi O antigen terhadap fagositosis. Ketiga jenis

antigen ini di manusia akan menimbulkan tiga macam antibodi yang lazim disebut

aglutinin.



3. Patofisiologi

Kuman salmonella masuk bersama makanan/minuman yang terkontaminasi,

setelah berada dalam usus halus mengadakan invasi ke jaringan limfoid usus halus

(terutama plak peyer) dan jaringan limfoid mesenterika. Setelah menyebabkan

peradangan dan nekrosis setempat kuman lewat pembuluh limfe masuk ke darah

(bakteremia primer) menuju organ retikuloendotelial sistem (RES) terutama hati

dan limpa. Di tempat ini kuman difagosit oleh sel-sel fagosit RES dan kuman

yang tidak difagosit berkembang biak. Pada akhir masa inkubasi 5-9 hari kuman

kembali masuk ke darah menyebar ke seluruh tubuh (bakteremia sekunder) dan

sebagian kuman masuk ke organ tubuh terutama limpa, kandung empedu yang

selanjutnya kuman tersebut dikeluarkan kembali dari kandung empedu ke rongga

usus dan menyebabkan reinfeksi usus. Dalam masa bakteremia ini kuman

mengeluarkan endotoksin. Endotoksin ini merangsang sintesa dan pelepasan zat

pirogen oleh lekosit pada jaringan yang meradang. Selanjutnya zat pirogen yang

beredar di darah mempengaruhi pusat termoregulator di hipothalamus yang

mengakibatkan timbulnya gejala demam.

Makrofag pada pasien akan menghasilkan substansi aktif yang disebut

monokines yang menyebabkan nekrosis seluler dan merangsang imun sistem,

instabilitas vaskuler, depresi sumsum tulang dan panas. Infiltrasi jaringan oleh

makrofag yang mengandung eritrosit, kuman, limfosist sudah berdegenerasi yang

dikenal sebagai tifoid sel. Bila sel ini beragregasi maka terbentuk nodul terutama

dalam usus halus, jaringan limfe mesemterium, limpa, hati, sumsum tulang dan

organ yang terinfeksi.

Kelainan utama yang terjadi di ileum terminale dan plak peyer yang

hiperplasi (minggu I), nekrosis (minggu II) dan ulserasi (minggu III). Pada

dinding ileum terjadi ulkus yang dapat menyebabkan perdarahan atau perforasi

intestinal. Bila sembuh tanpa adanya pembentukan jaringan parut.

4. Manifestasi Klinis

a. Bibir kering, pecah-pecah

b. Lidah kotor, berselaput putih dan tepi hiperemi (lidah tifoid)

c. Perut agak kembung dan nyeri tekan.

d. Limfa membesar dan nyeri tekan.



e. Kesadaran apatis

f. Bradikardi relatif

g. Suhu badan meningkat

5. Pemeriksaan Diagnostik

a. Jumlah leukosit normal / Leukopenia / Leukositisis.

b. Anemia ringan, LED meningkat, SGOT, SGPT dan Fosfatase alkali

meningkat

c. Dalam minggu pertama biakan darah Salmonella typhi positif 75 – 85 %

d. Biakan Tinja dalam minggu kedua dan ke tiga

e. Reaksi widal Titer O dan H meningkat sejak minggu kedua dan tetap

posisitf selama beberapa bulan atau tahun

6. Penatalaksanaan

Terdiri dari tiga bagian :

a. Perawatan

1) Tirah baring absolut sampai minimal 7 hari bebas demam atau kurang lebih

selama 14 hari.

2) Posisi tubuh harus diubah-ubah ( 2 jam selang-seling)

3) Mobilisasi sesuai kondisi.

b. Diet

1) Makanan diberikan secara bertahap sesuai dengan keadaan penyakitnya

(mula-mula air lunak, makanan biasa)

2) Mengandung cukup cairan, TKTP.

3) Bahan makanan tidak boleh mengandung banyak serat (rendah selulosa) tidak

merangsang dan mennimbulkan gas.

4) Susu dua klai setiap hari

c. Obat

1) Anti mikroba

2) Kloromphenikol (hari bebas panas)

3) Ampicillin atau amoxillin MG (hasil bebas panas)

4) Cotrimoxazole (kobinasi trimetropin dan sulfa metoxazole)

5) Obat-obat symtomatik

6) Antipiretik



7) Kortikosteroid

8) Suportif

9) Penenang

Operasi dilakukan bila terjadi perforasi

7. Komplikasi

a. Usus halus

1) Perdarahan usus

2) Perforasi usus

3) Peritonitis

b. Diluar usus

1) Kardiovaskuletr : kegagalan sirkulasi perifer (renjatan atau sepsis)

miokardiotis, trombosis, tropmboplebitis

2) Paru : pneumonia, empiema, pleuritis

3) Darah : anemia hemoplitik, trombositopenia, sindrom uremia, hemolitik

4) Hepar : hepatitis

5) Ginjal : glumorulanefritis, pyelonefritis, dan perirephritis

6) Tulang : osteomilitis, periostitis, spondilitis, arthritis

7) Neuropsikiatrik : dellirium, miningismus, meningitis, polineuritis perifer,

syndroma gullin gaire, psikosis dan syndroma katatenia

8. Masalah Keperawatan

a. Peningkatan suhu tubuh

b. Ketidakseimbangan nutirsi kurang dari kebutuhan

c. cemas.

d. resiko ketidakseimbangan volume cairan

e. potensial terjadinya penularan
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1. Pengertian

Hepatitis adalah peradangan dari sel-sel liver yang meluas/ menyebar ,

hepatitis virus merupakan jenis yang paling dominan . Dimana juga merupakan

hasil infeksi yang disebabkan oleh salah satu dari lima golongan besar jenis virus ,

antara lain :

a. Virus Hepatitis A ( HAV )

b. Virus Hepatitis B ( HBV )

c. Virus Hepatitis C ( HCV )

d. Virus Hepatitis D ( HDV ) atau Virus Delta

e. Virus Hepatitis E ( HEV )

Hepatitis F dan G mempunyai kesamaan atau identitas tersendiri , tetapi jenis ini

jarang ada.

Luka pada organ liver dengan peradangan bisa berkembang setelah pembukaan

untuk sejumlah farmakologi dan bahan kimia dari inhalasi, ingesti, atau

pemberian obat secara parenteral ( IV ). Toxin dan Drug induced Hepatitis

merupakan hasil dari pembukaan atau terbukanya hepatotoxin, seperti: industri

toxins, alkohol dan pengobatan yang digunakan dalam terapi medik.

Hepatitis kemungkinan terjadi sebagai infeksi sekunder selama perjalanan infeksi

dengan virus-virus lainnya, seperti :

a. Cytomegalovirus

b. Virus Epstein-Barr



c. Virus Herpes simplex

d. Virus Varicella-zoster

Klien biasanya dapat sembuh secara total dari hepatitis , tetapi kemungkinan

mempunyai penyakit liver residu . Meskipun angka kematian dari hapetitis relatif

lama atau panjang , pada hepatitis virus akut bisa berakhir dengan kematian.

2. Klasifikasi

b. Hepatitis Virus

Lima jenis penyakit hepatitis virus akut dengan melalui ragam penyerangan,

ragam permulaan dan masa inkubasi . Virus ini untuk jenis parenteral dan non

parenteral sehubungan dengan mekanisme transmisi (penyerangan).

Jenis non-parenteral : Hepatitis A dan Hepatitis E, penyebaran virus melalui

route oral-fecal. Jenis parenteral : Hepatitis B, Hepatitis C, dan Hepatitis D,

penyebarannya melalui transfusi darah melalui pembuluh darah vena dan

hubungan sex.

c. Hepatitis A

Bahan penyebab yang dapat menjangkit Hepatitis A kemungkinannya adalah

virus RNA dari golongan enterovirus . Karakteristik Hepatitis A adalah sama

dengan sifat khas dari syndroma virus dan sering kali tidak dapat dikenali .

Penyebaran Hepatitis A melalui route oral-fecal dengan ingesti oral dari

ketidakbersihan fecal.

Air yang tidak bersih mengandung sumber penyakit atau infeksi, kerang-

kerang yang diambil dari air yang tercemar , dan makanan yang tidak bersih

karena terjamah oleh HAV . Virus dapat juga tersebar melalui aktivitas sex

oral-anal dan kadang-kadang melalui pembukaan pengeluaran fecal dalam

Rumah Sakit. Dalam kasus yang sama , Hepatitis A dapat juga bertransmisi

dalam aliran darah . Masa inkubasi Hepatitis A antara dua sampai enam

minggu dengan rata-rata waktu empat minggu . Penyakit ini dapat mengancam

hidup manusia ( sangat berbahaya bagi hidup manusia ).

d. Hepatitis B

Hepatitis B berbentuk sebagai serum hepatitis. Virus Hepatitis B (HBV) adalah

partikel double-sheel berisi DNA yang terdiri dari antigen (HBcAg),



permukaan antigen (HBsAg) dan protein independent (HBeAg) dalam sirkulasi

darah.

Jenis penyebaran HBV adalah route terkontaminasinya jaringan percutaneous

dengan darah. Selain itu juga penyebarannya melalui mukosa membran dengan

lewat :

1) Kontak dengan cairan tubuh , seperti : semen , saliva , dan darah .

2) Kontaminasi dengan luka yang terbuka .

3) Peralatan dan perlengkapan yang terjangkit.

4) ontoh waktuterjadinya transmisi ( penyebaran ) , antara lain :

5) Jarum suntik ( secara sengaja atau kebetulan ).

6) Transfusi darah yang terkontaminasi dengan luka , goresan atau lecet

7) Mulut atau mata yang terkontaminasi selama irigasi luka atau suction.

8) Prosedur bedah mulut atau gigi.

HBV dapat terjadi klien yang menderita AIDS. HBV lebih menjangkit atau

berbahaya dari pada HIV, dimana sebagai penyebab AIDS. Untuk penyebab ini

Hepatitis B mendapat tempat terbesar untuk perawatan kesehatan profesional .

Hepatitis B dapat tersebar melalui hubungan sex dan khususnya para gay

(male-homo) (Dindzans,1992). Virus ini dapat juga tersebar dengan melalui

penggunaan peralatan “tato” dan pelubang daun telinga ; penggunaan yang

terkontaminasi pada perlengkapan pembagian obat (terkontaminasinya

perlenkapan pembagian obat); berciuman; dan perlengkapan lainnya seperti:

cangkir, pasta gigi, dan rokok.

Perjalanan penyakit Hepatitis B sangat beragam. Hepatitis B kemungkinan

mempunyai serangan tipuan dengan sinyal yang lemah dan sekumpulan

penyakit atau komplikasi yang serius, seperti: masa inkubasi 40 sampai

dengan 180 hari, tetapi Hepatitis B secara umum akan berkembang 60 sampai

90 hari setelah pembukaan (terserang). Penyakit liver kronik berkembang 5%

pada klien dengan infeksi HBV akut.

e. Hepatitis C

Virus Hepatits C (HCV) sama dengan HBV, dan mempunyai pengurai seperti

flavi-virus, virus pemutus rantai RNA. HCV penebarannya melalui darah dan

produksi darah dan terindentitas pada gay, tersebar selama hubungan sex.



Symptom berkembang 40 sampai 100 hari setelah penyerangan virus . Masa

inkubasi adalah 2 sampai 22 minggu, dengan rata-rata masa inkubasi 8 minggu.

Akibat meningkatnya Hepatitis C dan Hepatitis B pada klien yang sama ,

epidemiologi dan hepatologi dipelajari dengan seksama. Klien yang

menggunakan obat secara IV menyebabkan 40% terjangkit HCV.

f. Hepatitis D

Hepatitis D disebabkan karena terinfeksi HDV, virus RNA yang tidak

sempurna membutuhkan fungsi pembantu HBV. HDV bergabung dengan HBV

dengan kehadirannya dibutuhkan untuk replikasi virus. Virus delta dapat

menjangkit pada klien secara simultan dengan HBV atau bisa juga dengan

meninfeksi secara superimpose pada klien yang terinfeksi HBV super infeksi

kemungkinan mempunyai waktu hidup yang sama dengan Hepatitis B kronik

dan mungkin juga berkembang dalam keadaan carrier yang kronik . Transmisi

primer penyakit ini melalui route non-percuntaneous, terutama hubungan

personal yang tertutup (selingkuh).

Durasi infeksi HDV ditentukan dengan durasi infeksi HBV tidak lebih lama

dari infeksi HBV. Bagaimanapun infeksi HDV kronik menunjukkan adanya

kemajuan yang cepat dari penyakit liver, penyebab penambah kerusakan hati

yang telah siap disatukan dari infeksi HBV kronik.

g. Hepatitis E

Virus hepatitis sangat mudah dikenal dengan epidemis cairan dari hepatitis,

sejak ditemukan epidemi di Asia, Afrika dan Mexico. Di AS dan Canada

hepatitis E terjadi pada orang – orang yang mengunjungi daerah endemic.

Virus rantai tunggal RNA dikirimkan melalui rute oral – fecal dan menyerupai

virus hepatitis A. HEV mempunyai periode inkubasi 2 – 9 minggu. Hepatitis E

tidak menuju infeksi kronik atau carier.

2. Etiologi

Penyebab hepatitis meliputi :

a. Infeksi virus.

b. Obat-obatan, bahan kimia, dan racun.

c. Reaksi transfusi darah yang tidak terlindungi virus hepatitis.



3. Komplikasi

Kegagalan sel liver untuk regenerasi, dengan kemajuan proses nekrotik

dihasilkan secara hebat, sering membentuk hepatitis yang fatal yang lebih dikenal

dengan hepatitis fulminan. Bentuk nekrosis hepatitis secara besar – besaran

sangat jarang. Hepatitis kronik terjadi seperti hepatitis B atau hepatitis C. Infeksi

sangat tidak mungkin pada agent delta hepatitis ( HDV ), dalam klien dengan

penampakan antigen hepatitis B atau HbS Ag mungkin menuju hepatitis kronik

yang akut dan kemunduran klinis. Dalam beberapa kasus hepatitis fulminan

dengan kematian mungkin terjadi.

Pada seseorang dengan hepatitis kronik aktif ( CAH ) kerusakan liver yang

meningkat dan dikarakteristikkan oleh nekrosis hepatitis secara terus – menerus,

inflamasi akut dan fibrosis. Klien mungkin tidak ada gejala untuk waktu yang

lama dari proses penyakit liver atau fibrosis yang terus menerus mungkin menuju

ke kerusakan liver, sirosis, dan kematian.

Hepatitis kronik aktif mungkin di manifestasikan oleh :

1) Gejala klinik persistent dan hepatomegali.

2) Adanya kelanjutan dari HbS Ag.

3) Pengangkatan, turun naiknya tingkatan serum aspartate amino transferase

( AST ), billirubin dan alkaline phospatase untuk 6 – 12 bulan setelah terjadi

hepatitis akut.

Biopsi liver lebih mudah oleh keseimbangan diagnosa hepatitis kronik. Pada

seseorang dengan hepatitis kronik persistent dan hepatitis kronik lobar,kerusakan

liver tidak meningkat setelah tanda pengambilan.Tipe dari hepatitis dihasilkan

dari infeksi dengan dan virus hepatitis B dan hepatitis C. Pada kesalahan yang

tidak meningkat, perkembangan serosis jarang. Banyak klien dengan hepatitis

kronik persisten tidak ada gejala dan fisiknya terlihat normal. Data laboratorium

mungkin menampakkan peningkatan serum AST dan alkaline phospatase yang

mungkin tetap bertahan sampai 1 tahun.



4. Pemeriksaan Diagnostik

a. Laboratorium

Ditemukannya Hepatitis A dan B menunjukkan tingkatan nilai enzim

hatinya yang akut, ditunjukkan adanya kerusakan sel-sel hati dan khususnya

nilai serologi.

b. Serum Enzim-enzim Liver

Tingkatan alanine aminotransferase atau ALT bernilai lebih dari 1000

mU/mL dan mungkin lebih tinggi sampai 4000 mU/mL dalam beberapa

kasus virus Hepatitis nilai aspartat aminotransferase atau AST antara 1000 –

2000 mU/mL. Alanine pospatase nilai normalnya 30 – 90 IU/L atau sedikit

lebih tinggi. Nilai serum total bilirubin naik kepuncak 2,5 mG/dL dan

berlangsung ketat dengan tanda-tanda klinik penyakit kuning. Tingkatan

nilai bilirubin juga terdapat pada urine.

c. Pemeriksaan serologi.

1) Dinyatakan terkena Hepatitis A jika virus Hepatitis A anti body (Anti-HAV)

terdeteksi dalam darah. Peradangan pada liver yang terjadi secara terus –

menerus disebabkan oleh HAV adalah bukti nyata munculnya antibody

Imonoglobin M (Ig M) yang bertahan dalam darah 4 – 6 minggu. Infeksi

senbelumnya diindikasi dengan munculnya antobodi Imonoglobin G atau Ig

G. Antobodi ini terdapat dalam serum dan melindungi kekebalan HAV

secara permanen.

2) Kemunculan virus Hepatitis B (HBV) dapat dinyatakan jika test serologi

memperkuat kemunculan sistem antogen antibody Hepatitis B dalam darah.

HBV adalah virus DNA double – shelled yang terdirri dari dalam intim dan

diluar kerangka. Antigen terletak diatas permukaan ataau kerangka virus

(HBsAg) sangat penting bagi pemeriksaan serologi dan mereka akhirnya

memunculkan diagnosa Hepatitis B. Selama HBsAg terdapat dalam darah

maka klien diperkirakan dapat menularkan Hepatitis B. Ketakutan para

peneliti selorogi selama lebih dari 6 bulan menunjukkan faktor pembawa

pada Hepatitis atau hepatitis kronik. Secara normal tingkatan HBSAG akan

mengalami kemunduran dan bahkan menghilang setelah masa Hepatitis B



akut. Munculnya antibody terhadap HBSAG dalam darah menunjukkan

kesembuhan dan kekebalan terhadap Hepatitis B.

Hepatitis B bermula saat antigen (Hbe Ag) ditemukan didalam serum 1

minggu setelah kemunculan HBs AG, kemunculan inilah yang menentukan

kondisi klien. Seseorang klien yang hasil testnya pada HbsAG dan HbeAG

bernilai positif lebih menularkan penyakit dari pada klien yang testnya

untuk HbsAg positif ddan HbeAg negatif.

3) Kemunculan Hepatitis D bisa dipastikan dengan mengidentifikasi antigen D

pada intrahepatik atau sering kali didapatkan dengan naiknya titer antibody

virus Hepatitis D ( Anti – HD ). Penyebaran antigen Hepatitis D ( HDAG )

merupakan diagnosa penyakit akut, tetapi hanya dapat diketahui melalui

laporan pemeriksaan serum.

Mereka mempunyai kecanggihan atau alat yang canggih untuk memeriksa

test serologi pada Hepatitis C. Penemuan perdana : Enzim ImonoAssay

(EIA) yang digunakaan untuk memriksa antibody virus Hepatitis C (anti

HCV). Pengujian mereka tidak membedakaan antara IgM dan IgG. Saat ini

penemuan kedua: Enzim ImonoAssay dengan kemampuan dapat mendeteksi

antibody dengan menambahkan antigen sebelum digunakan dan sekarang

ini EIA tidak dapat diandalkan untuk test serologi scrining untuk

mgidentifikasi Hepatitis C. Hal ini akan menambahkan nomor hasil positif

yang palsu dengan adanya test screening yang dilakukan. Pada kejadian

yang sama serokan versi dengan Hepatitis C akan tertunda sanpai tahun

depan. Meskipun meningkatnya hasil ImonoAssay akan menambah

spesifikasi dan sensitifitas untuk test. Anti HCV menentukan diagnosa yang

tepat, merupakan kombinasi dari pemeriksaan secara klinis biokimia dan

hasil serologi. Hal ini bukan untuk para peneliti serologi Hepatitis E.

d. Pengkajian Radiografi.

Hanya dengan penggunaan X-Ray dapat menemukan pembesaran liver

dengan menempatkan X-Ray tepat diatas bagian abdominal.

e. Pengkajian Diagnosa Yang Lain.

Hepatitis kronik merupakan diagnosa biasa biopsy jaringan perkutan pada

liver. Biopsi membedakan antara antif kronik dengan Hepatitis kronik



persisten. Penemuan jaringan lemak yang masuk pada spesimen biopsy liver

dan peradangan dengan neutrofil yang tetap dengan Hepatitis Laennecs

(yang disebabkan oleh alkohol).

5. Manifestasi Klinis

a. Stadium pra ikterik berlangsung 4-7 hari, pasien mengeluh sakit kepala,

lemas, anoreksia, mual muntah, demam, nyari perut kanan atas urine

menjadi cokelat.

b. Stadium ikterik yang berlangsung 3-6 minggu, ikterus mula-mula kterlihat

pada sclera, kemudian kulit pada hseluruh tubuh keluhann –keluhan

berkurang tetapi pasien masih lemah, anoreksia dan muntah, berak berwarna

kelabu atau kuning muda, hati membesar dan nyeri perut kanan atas.

c. Stadium pasca ikterik, ikerus mereda warna urine dan tinja berubah normal

kembali.

Gambaran klinis dari hepatitis bervariasi dari yang merasakan keluhan sedikit saja

sampai keadaan yang berat hingga koma dan kematian dalam beberapa hari saja :

1) Hepatitis Inapparent

Pada golongan ini tidak ditemukan gejala - gejala, hanya dapat diketahui

bila dilakukan pemeriksaan faal hati (Transaminase dan BSP) dab biopsi

menunjukan kelainan.

2) Hepatitis Anikterik

Umumnya hanya anoreksia dan gangguan pada pencernaan, pemeriksaan

lab ditemukan hiperbillirubinemia ringan, pemeriksaan urine secara

makroskopis seperti teh tua bila dikocok berubah warna kuning kehijauan.

3) Hepatitis Akut yang Ikterik

Paling sering ditemukan dan akan sembuh dalam waktu kira - kira 8 minggu.

4) Hepatitis Fulminan

Prokmosis jelek, kematian biasanya hari 7 - 10 sejak mulai sakit, dapat terjadi

gangguan neurologik, pemeriksaan didapatkan hati mengacil.

5) Hepatitis yang persisten

Penurunan billirubin dan transaminase secara perlahan, golongan ini akan

sembuh dalam waktu 1 - 2 tahun.



6. Penatalaksanaan

a. Pasien dirawat bila ada :

1) Dehidrasi berat dengan kesulitan masukan peroral

2) Kadar nilaio SGOT/PT lebih dari 10 kali nilai normal.

b. Tidak ada terapi medika mentosa khusus jika pasien dapat sembuh sendiri.

1) SGOT/ PT dan biliruin diulang pada minggu ke 2 untuk melihat proses

penyembuha dan tiap 3 bulan sekali.

2) Diit disesuaikan dengan kebutuhan.

7. Pencegahan

a. Personal hygiene

b. Persediaan air

c. Restoran

d. Perawatan teman

e. Imunisasi pasif
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1. Pengertian

Osteoartritis yang dikenal sebagai penyakit sendi degeneratif atau

osteoartrosis (sekalipun terdapat inflamasi ) merupakan kelainan sendi yang

paling sering ditemukan dan kerapkali menimbulkan ketidakmampuan

(disabilitas). (Smeltzer , C Suzanne, 2002 hal 1087)

Osteoartritis merupakan golongan rematik sebagai penyebab kecacatan yang

menduduki urutan pertama dan akan meningkat dengan meningkatnya usia,

penyakit ini jarang ditemui pada usia di bawah 46 tahun tetapi lebih sering

dijumpai pada usia di atas 60 tahun. Faktor umur dan jenis kelamin menunjukkan

adanya perbedaan frekuensi (Sunarto, 1994, Solomon, 1997).

Sedangkan menurut Harry Isbagio & A. Zainal Efendi (1995) osteoartritis

merupakan kelainan sendi non inflamasi yang mengenai sendi yang dapat

digerakkan, terutama sendi penumpu badan, dengan gambaran patologis yang

karakteristik berupa buruknya tulang rawan sendi serta terbentuknya tulang-tulang

baru pada sub kondrial dan tepi-tepi tulang yang membentuk sendi, sebagai hasil

akhir terjadi perubahan biokimia, metabolisme, fisiologis dan patologis secara

serentak pada jaringan hialin rawan, jaringan subkondrial dan jaringan tulang

yang membentuk persendian.( R. Boedhi Darmojo & Martono Hadi ,1999)



2. Klasifikasi

Osteoartritis diklasifikasikan menjadi :

a. Tipe primer ( idiopatik) tanpa kejadian atau penyakit sebelumnya yang

berhubungan dengan osteoartritis

b. Tipe sekunder seperti akibat trauma, infeksi dan pernah fraktur (Long, C

Barbara, 1996 hal 336)

3. Penyebab Osteoartritis

Beberapa penyebab dan faktor predisposisi adalah sebagai berikut:

a. Umur

Perubahan fisis dan biokimia yang terjadi sejalan dengan bertambahnya

umur dengan penurunan jumlah kolagen dan kadar air, dan endapannya

berbentuk pigmen yang berwarna kuning.

b. Pengausan (wear and tear)

Pemakaian sendi yang berlebihan secara teoritis dapat merusak rawan

sendi melalui dua mekanisme yaitu pengikisan dan proses degenerasi

karena bahan yang harus dikandungnya.

c. Kegemukan

Faktor kegemukan akan menambah beban pada sendi penopang berat

badan, sebaliknya nyeri atau cacat yang disebabkan oleh osteoartritis

mengakibatkan seseorang menjadi tidak aktif dan dapat menambah

kegemukan.

d. Trauma

Kegiatan fisik yang dapat menyebabkan osteoartritis adalah trauma yang

menimbulkan kerusakan pada integritas struktur dan biomekanik sendi

tersebut.

e. Keturunan

Heberden node merupakan salah satu bentuk osteoartritis yang biasanya

ditemukan pada pria yang kedua orang tuanya terkena osteoartritis,

sedangkan wanita, hanya salah satu dari orang tuanya yang terkena.



f. Akibat penyakit radang sendi lain

Infeksi (artritis rematord; infeksi akut, infeksi kronis) menimbulkan reaksi

peradangan dan pengeluaran enzim perusak matriks rawan sendi oleh

membran sinovial dan sel-sel radang.

g. Joint Mallignment

Pada akromegali karena pengaruh hormon pertumbuhan, maka rawan

sendi akan membal dan menyebabkan sendi menjadi tidak stabil/seimbang

sehingga mempercepat proses degenerasi.

h. Penyakit endokrin

Pada hipertiroidisme, terjadi produksi air dan garam-garam proteglikan

yang berlebihan pada seluruh jaringan penyokong sehingga merusak sifat

fisik rawan sendi, ligamen, tendo, sinovia, dan kulit.

Pada diabetes melitus, glukosa akan menyebabkan produksi proteaglikan

menurun.

i. Deposit pada rawan sendi

Hemokromatosis, penyakit Wilson, akronotis, kalsium pirofosfat dapat

mengendapkan hemosiderin, tembaga polimer, asam hemogentisis, kristal

monosodium urat/pirofosfat dalam rawan sendi.

4. Patofisiologi

Penyakit sendi degeneratif merupakan suatu penyakit kronik, tidak

meradang, dan progresif lambat, yang seakan-akan merupakan proses penuaan,

rawan sendi mengalami kemunduran dan degenerasi disertai dengan pertumbuhan

tulang baru pada bagian tepi sendi.

Proses degenerasi ini disebabkan oleh proses pemecahan kondrosit yang

merupakan unsur penting rawan sendi. Pemecahan tersebut diduga diawali oleh

stress biomekanik tertentu. Pengeluaran enzim lisosom menyebabkan dipecahnya

polisakarida protein yang membentuk matriks di sekeliling kondrosit sehingga

mengakibatkan kerusakan tulang rawan. Sendi yang paling sering terkena adalah

sendi yang harus menanggung berat badan, seperti panggul lutut dan kolumna

vertebralis. Sendi interfalanga distal dan proksimasi.



Osteoartritis pada beberapa kejadian akan mengakibatkan terbatasnya

gerakan. Hal ini disebabkan oleh adanya rasa nyeri yang dialami atau diakibatkan

penyempitan ruang sendi atau kurang digunakannya sendi tersebut.

Perubahan-perubahan degeneratif yang mengakibatkan karena peristiwa-

peristiwa tertentu misalnya cedera sendi infeksi sendi deformitas congenital dan

penyakit peradangan sendi lainnya akan menyebabkan trauma pada kartilago yang

bersifat intrinsik dan ekstrinsik sehingga menyebabkan fraktur ada ligamen atau

adanya perubahan metabolisme sendi yang pada akhirnya mengakibatkan tulang

rawan mengalami erosi dan kehancuran, tulang menjadi tebal dan terjadi

penyempitan rongga sendi yang menyebabkan nyeri, kaki kripitasi, deformitas,

adanya hipertropi atau nodulus. ( Soeparman ,1995)

5. Gambaran Klinis

a. Rasa nyeri pada sendi

Merupakan gambaran primer pada osteoartritis, nyeri akan bertambah

apabila sedang melakukan sesuatu kegiatan fisik.

b. Kekakuan dan keterbatasan gerak

Biasanya akan berlangsung 15 – 30 menit dan timbul setelah istirahat atau

saat memulai kegiatan fisik.

c. Peradangan

Sinovitis sekunder, penurunan pH jaringan, pengumpulan cairan dalam

ruang sendi akan menimbulkan pembengkakan dan peregangan simpai

sendi yang semua ini akan menimbulkan rasa nyeri.

d. Mekanik

Nyeri biasanya akan lebih dirasakan setelah melakukan aktivitas lama dan

akan berkurang pada waktu istirahat. Mungkin ada hubungannya dengan

keadaan penyakit yang telah lanjut dimana rawan sendi telah rusak berat.

Nyeri biasanya berlokasi pada sendi yang terkena tetapi dapat menjalar,

misalnya pada osteoartritis coxae nyeri dapat dirasakan di lutut, bokong

sebelah lateril, dan tungkai atas.

Nyeri dapat timbul pada waktu dingin, akan tetapi hal ini belum dapat

diketahui penyebabnya.



e. Pembengkakan Sendi

Pembengkakan sendi merupakan reaksi peradangan karena pengumpulan

cairan dalam ruang sendi biasanya teraba panas tanpa adanya pemerahan.

f. Deformitas

Disebabkan oleh distruksi lokal rawan sendi.

g. Gangguan Fungsi

Timbul akibat Ketidakserasian antara tulang pembentuk sendi.

6. Pemeriksaan Penunjang

a. Foto Rontgent menunjukkan penurunan progresif massa kartilago sendi

sebagai penyempitan rongga sendi

b. Serologi dan cairan sinovial dalam batas normal

7. Penatalaksanaan

a. Tindakan preventif

1) Penurunan berat badan

2) Pencegahan cedera

3) Screening sendi paha

4) Pendekatan ergonomik untuk memodifikasi stres akibat kerja

b. Farmakologi : obat NSAID bila nyeri muncul

c. Terapi konservatif ; kompres hangat, mengistirahatkan sendi, pemakaian

alat- alat ortotik untuk menyangga sendi yang mengalami inflamasi

d. Irigasi tidal ( pembasuhan debris dari rongga sendi), debridemen

artroscopik,

e. Pembedahan; artroplasti.
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1. Pengertian

Sirosis hepatis adalah keadaan yang mewakili stadium akhir jalur histologis

umum untuk berbagai penyakit hati kronis. Istilah sirosis pertamakali digunakan

oleh rene laennec (1781-1826) untuk menggambarkan warna hati yang abnormal

pada individu dengan penyakit hati akibat riwayat alkohol. Kata sirosis berasal

dari kata Yunani scirrhus, digunakan untuk menggambarkan permukaan orange

atau coklat dari hati yang telah diotopsi (Bielski,1965). Sirosis hati merupakan

entitas patologik yang ditandai dengan (Chandrasoma, 2005: 594) :

a. Nekrosis sel hati, progresif lambat dalam waktu lama yang akhirnya

menyebabkan gagal hati kronis dan kematian

b. Fibrosis, yang mengenai vena sentralis dan daerah porta

c. Nodul regeneratif, akibat hiperplasia sel hati yang bertahan hidup

d. Distorsi pada arsitektur lobular hati normal

e. Mengenai seluruh hati secara difus.

Nodul regeneratif merupakan massa abnormal sel hati tanpa pola rantai

normal atau venula centralis dan dikelilngi secara menyeluruh oleh fibrosis.

(Chandrasoma,2005:594). Sirosis hati menggambarkan keadaan beberapa

penyakit yang ditandai adanya difus dan fibrosis hati akibat perubahan struktur

hati yang derastis dan hilangnya fungsi hati. Proses yang mendasari timbulnya

sirosis adalah kematian sel hati dengan pembentukan jaringan parut dan

regenerasi massa sel yang menyebabkan distorsi struktur sistem limfa dan lapisan



kapiler (sinusoid) memperlambat aliran vena porta dan kemudian meningkatkan

volume dan tekanan vena porta (Barbara C. Long, 1996).

Sirosis hati adalah penyakit menahun yang difus ditandai dengan adanya

pembentukan jaringan ikat disertai nodul. Pembentukan jaringan ikat saja seperti

pada kelainan jantung, obstruksi saluran empedu, juga pembentukan nodul saja

seperti pada sindrom felty dan transformasi nodular parsial bukanlah suatu sirosis

hati. Biasanya dimulai dengan adanya proses peradangan,nekrosis sel hati yang

luas, pembentukan jaringan ikat dan usaha regenerasi nodul. Distorsi arsitektur

hati akan menimbulkan perubahan sirkulasi mikro dan makro menjadi tidak

teratur akibat penambahan jaringan ikat dan nodul tersebut (Tarigan,1996).

2. Jenis – Jenis Sirosis Hepatis

Jenis Etiologi Gambaran

penyakit

Sirosis Laennec

(Sirosis nutrisional,

portal, alkoholik)

Alkoholisme,

malnutrisi

Pembentukan kolagen

masif, hati dalam fase

perlemakan dini besar

dan keras; pada fase

lanjut kecil dan

noduler.

Sirosis post nekrotik Nekrosis masiv karena

hepatotoksin, biasanya

hepatitis virus.

Ukuran hati mengecil

dengan nodul dan

jaringan fibrosa.

Sirosis biliaris Obstruksi bilier pada

hati dan duktus

koledokus.

Kegagalan drainase

empedu kronis; mula-

mula hati membesar

kemudian mengeras

dan noduler, ikterus

merupakan gejala

utama.

Sirosis cardiac Gagal jantung

kongestif kanan.

hati membengkak dan

perubahannya

reversibel jika agagal



jantung diobati

dengan efektif,

sebagian menjadi

fibrosis bersamaan

dengan lamanya

gagal jantung.

Sirosis non-spesifik,

metabolik

Masalah metabolik,

penaykit infeksi,

penyakit infiltratif,

penyakit

gastrointestinal.

Mungkin terjadi

fibrosis portal dan

hati membesar dan

mengeras.

3. Etiologi

Sirosis hati diklasifikasikan menurut penyebab dibagi menjadi

(Chandrasoma,2005) :

a. Sirosis kriptogenik

Dikatakan kriptogenik bila evaluasi lengkap atas diri pasien gagal untuk

mengidentifikasi penyebab (penyebab tidak diketahui). Sirosis kriptogenik

mencakup sirosis yang meliputi hepatitis kronis aktif diperantarai imun

atau cidera akibat obat-obatan atau bahan kimia. Banyak pasien sirosis

mempunyai riwayat menggunakan obat, tetapi sulit membuktikan peran

kausal obat–obatan tersebut.

b. Sirosis alkoholik

Sirosis alkoholik seringkali dihubungkan dengan adanya perlemakan atau

hepatitis alkoholik akut. Sirosis alkoholik secara khas merupakan sirosis

perlemakan mikronodular dimana terdapat nodul regeneratif. Pada pasien

yang berhenti minum, nodul tersebut tidak jarang membesar dan tidak

mengandung lemak.sirosis alkoholik cenderung mempunyai kecepatan

perkembangan yang rendah, terutama jika pasien berhenti minum.

Penyakit ini bersifat irreversible dan menyebabkan kematian.



c. Sirosis terinduksi virus

Sirosis dapat terjadi setelah hepatitis kronis aktif akibat infeksi virus

hepatitis B dan C. Pasien yang datang dengan sirosis dapat mempunyai

atau tidak mempunyai riwayat hepatitis. Secara khas, sirosis terinduksi

virus adalah makronodular.gambaran hepatitis kronis aktif dapat timbul

persamaan. Sirosis terinduksi virus cenderung berkembang cepat, dan

kematian terjadi akibat gagal hati kronis, hipertensi porta, atau karsinoma

hepato seluler.

d. Sirosis Biliar

Sirosis biliar primer menimbulkan fibrosis porta, tetapi perubahan ini tidak

mencukupi definisi sirosis karena nodul regeneratif biasanya tidak ada.

Sirosis biliar sekunder terjadi pada penderita obstruksi duktus biliaris

besar yang berkepanjangan (batu empedu, striktur, tumor, kolangitis).

Kolestasis nyata menyebabkan nekrosis sel hati, dan kolangitis yang

berkepanjangan menyebabkan fibrosis porta. Sirosis biliar menyebabkan

nodularis halus (mikronodul). Pada akhirnya terjadi gambaran gagal hati

kronis dan hipertensi portal.

4. Penyebab sirosis (wolf, 2008)

a. Hepatitis C (26 %)

b. Penyakit hati alkoholik/sirosis Laennec (21 %)

c. Hepatitis C ditambah penyakit alkoholik (15 %)

d. Penyebab kriptogenik (18 %)

e. Hepatitis B (15 %)

f. Lain-lain (5 %), meliputi :

1) Metabolic.

2) Kolestasis kronik/sirosis siliar sekunder intra dan ekstra hepatic.

3) Obstruksi aliran vena hepatic.

4) Gangguan imunologis hepatitis lupoid, hepatitis kronik aktif.

5) Toksik dan obat INH, metilpoda.

6) Operasi pintas usus halus pada obesitas.

7) Malnutrisi, infeksi seperti malaria.



5. Manifestasi Klinis

Sirosis secara klinis bermanifestasi sebagai gambaran gagal hati kronis dan

hipertensi porta. Gejala yang lazim dijumpai adalah hematemesis akibat ruptur

varises gastroesofageal dan asites. Sirosis merupakan penyakit irreversible dan

progresive yang akhirnya menyebabkan kematian. Kecepatan perkembangan

penyakit ini berfariasi.sirosis merupakan lesi praganas. Resiko karsinoma

hepatocelullar tertinggi adalah sirosis akibat hemokromatosis, sirosis terinduksi

virus, sirosis kriptogenik, dan sirosis alkoholic, berturut-turut sesuai urutan

bahaya yang makin menurun (Chandrasoma, 2005).

Sirosis timbul dengan manifestasi klinis (Barbara C. Long, 1996) :

a. Hipertensi portal

b. Ikterik

c. Kecenderungan pendarahan dan anemia

d. Penurunan resistensi terhadap infeksi

e. Asites

f. Edema

Keluhan pasien sirosis hati tergantung pada fase penyakitnya (Tarigan,1996) :

a. Fase kompensasi sempurna

Pada fase ini pasien tidak mengeluh sama sekali atau bisa juga keluhan

samar-samar tidak khas seperti pasien merasa tidak bugar, merasa kurang

kemampuan kerja, selera makan berkurang, perasaan perut gembung,

mual, kadang mencret atau konstipasi BB menurun, kelemahan otot dan

perasaan cepat lelah akibat deplesi protein atau penimbunan air di otot.

b. Fase dekomensasi

Pasien sirosis hati dalam fase ini sudah dapat ditegakkan diagnosisnya

dengan bantuan pemeriksaan klinis, laboratorium, dan pemeriksaan

penunjang lainnya. Terutama bila timbul komplikasi kegagalan hati dan

hipertensi portal dengan manifestasi seperti eritema palmaris, spider navy,

vena kolateral pada dinding perut, ikterus, edema pretibial dan asites.

6. Patofisiologi

Beberapa faktor yang terlibat dalam kerusakan sel hati adalah defisiensi

ATP (akibat gangguan metabolisme sel), peningkatan pembentukan metabolik



oksigen yang sangat reaktif dan defisiensi antioksidan atau kerusakan enzim

perlindungan (glutatoin piroksida) yang timbul secara bersamaan. Sebagai contoh

metabolik oksigen akan bereaksi denagn asam lemak tak jenuh pada fosfolipid.

Hal ini membantu kerusakan membran plasma dan organel sel (lisosom, retikulum

endoplasma), akibatnya konsentrasi kalsium di sitosol meningkat, serta

mengaktifkan protease dan enzim lain yang akhirnya kerusakan sel menjadi

ireversibel. (sibernagl, 2007)

Pembentukan jaringan fibrotik didalam hati terjadi dalam beberapa tahap,

jika hepatosit (sel hati) yang rusak atau mati, diantaranya akan terjadi kebocoran

enzim lisosom dan pelepasan sitokin dari matriks ekstra sel. Sitokin dengan

debrisel yang mati akan mengaktifkan sel kufler di sinusoid hati dan menark sel

inflamasi (granulosit, limfosit dan monosit). Berbagai faktor pertumbuhan dann

sitokin kemudian dilepaskan dari sel kufler dan dari sel inflamasi yang terlibat.

Faktor pertumbuhann dan sitokin akan memberikan manifestasi sebagai berikut :

a. Mengubah sel penyimpana lemak menjadi miofibroblast

b. Mengubah monosit yang bermigrasi menjadi makrofag aktif

c. Memicu proliferasi fibroblast.

Berbagai interaksi ini memberikan manifestasi peningkatan pembentukan

matriks ekstra sel oleh miofibroblast. Hali ini menyebabkan peningkatan

akumulasi kolagen (tipe I, III, IV), proteoglikan, dan glikoprotein di hati.

Jumlah metriks yang berlebihan dapat dirusak mula-mula oleh

metaloprotease dan hepatosit dapat mengalami regenerasi. Jika nekrosis terbatas

pada lobulus hati maka pergantian struktur hati yang sempurna memungkinkan

terjadi. Namun, jika nekrosis telah meluas menembus parenkim perifer lobular

hati, maka akan terbentuk jaringan ikat. Akibatnya terjadi regeneras fungsional

dan arsitektur yang tidak sempurna dan terbentuk nodul-nodul (sirosis).

7. Komplikasi

Bila penyakit sirosis hati berlanjut progresif, maka gambaran klinis,

prognosis, dan pengobatan tergantung pada 2 kelompok besar komplikasi :

a. Kegagalan hati (hepatoseluler) : timbul spider nevi, eritema Palmaris, atrofi

testis, ginekomastia, ikterus, ensefalopati, dll.



b. Hipertensi portal : dapat menimbulkan splenomegali, pemekaran pembuluh

vena esophagus/cardia, caput medusa, hemoroid, vena kolateral dinding

perut.

Bila penyakit berlanjut maka dari kedua komplikasi tersebut dapat timbul

komplikasi dan berupa

a. Asites.

b. Ensefalopati.

c. Peritonitis bacterial spontan.

d. Sindrom hepatorenal.

e. Transformasi kea rah kanker hati primer (hepatoma).
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1. Pengertian

Febris Konvulsi adalah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu

tubuh (diatas 380 C) yang disebabkan oleh suatu proses ekstra kronium.

Sedangkan menurut Consensus Statement Of Febrile Zeizures (1980) kejang

demam adalah suatu kejadian pada bayi atau anak, biasanya terjadi antara umur 3

bulan – 5 tahun, berhubungan dengan demam tetapi tidak pernah terbukti adanya

infeksi intra kronial atau penyebab tertentu.

2. Etiologi

Hingga kini belum jelas dietahui. Demam sering disebabkan oleh infeksi

saluran pernafasan atas, otitis media, pneumonia, gastra enteritis, dan infeksi

saluran kemih. Kejang tidak selalu timbul pada suhu yang tinggi, kadang-kadang

demam tidak begitu tinggi dapat menyebabkan kejang.

3. Gejala Klinis

Dikenal 2 bentuk kejang demam :

a. Kejang demam sederhana.

b. Kejang demam komplikata.

Kejang demam sederhana Kejang demam komplikata

1) Usia 6 bulan – 3 tahun (kurang 5

tahun)

1) Terutama 0-3 tahun



2) Faktor keturunan :+ + + 2) Tidak jelas

3) Type : Tonik klonik. (modifikasi

kejang grandmol

3) Tonik klonik seperti grondmol

atau hemi konvoisi

4) Lama : kebanyakan 1-3 menit

kejang
4) > 10 menit

5) Keadaan : pada saat panas

biasanya klinis karena infeksi

(ISPA) menyertai kejang

5) Kebanyakan peradangan SSp,

intra kronial venous trombose,

GPGDO atau sesudah vaksinasi

6) Kelaianan patologik 6) Gambaran peradangan dan

perbahan vaskuler

7) kelainan neurologis sesudah

kejang : baik

7) + + +

8) Anti konvulsan : tidak perlu
8) Diperlunya untuk jangka

panjang

9) Prognose : baik
9) Perlu diawasi sering terjadi efek

neurologis dan kejang

10) ECG : Cepat menjadi normal 10)Abnormal selama panas

4. Faktor Resiko

a. Demam

b. Keturunan

c. Perkembangan terlambat

d. Masalah-masalah pada neonatus

e. Anak-anak dalam perawatan khusus

f. Kadar nutrien rendah

Resiko meningkat dengan :

a. Usia dini

b. Cepatnya anak mendapat kejang setelah demam.

c. Temperatur rendah saat kejang

d. Riwayat keluarga kejang demam

e. Riwayat keluarga epilepsi



5. Pemeriksaan Penunjang

a. Darah cengkop : Glukosa, serum elektrolit, serum kreatinis.

b. Fondostopi

c. Transkeminasi kepala

d. Punksi lumbol terutama pada anak usia < 1 tahun

e. EEG < flektro enchepholo grophy >

6. Penegakan Diagnosa

Diagnosa dapat ditegakan berdasarkan atas :

a. Anemnesa

1) Menanyakan keluhan yang dirasakan

2) Riwayat kesehatan keluarga

3) Riwayat kesehatan dahulu

b. Gejala klinis

c. Pemeriksaan laboratorium

7. Diagnosa Banding

a. Meningitis

b. Ensepholitis

c. Subdural empyemo

8. Penatalaksanaan

a. Fase akut

1) Pada waktu tegang pasien dimiringkan untuk mencegah ospirasi ludah

atau muntahan, jalan nafas harus bebas, perhatikan kesadaran, tensi, nadi,

suhu dan fungsi jantung.

2) Obat-obatan yang diberikan

a) Diazapan 0,3 – 0,5 mg/kg BB. IV

b) Asam volproat 15 – 40 mg/kg BB/hari

c) Antiperetik kompres alkohol

3) Pengobatan penyebab

4) Pengobatan soportif

a) Keseimbangan cairan dan elektrolit

b) Bebaskan jalan nafas

c) O2 dan sebagainya



b. Terapi pencegahan

1) Kejang demam sederhana

Diberikan penegahan intermitten dalam arti memberikan anti konvuison,

bila timbul panas pada pasien yang pernah mengalami kejang demam

digonotan dpozepom parenteral 0,3 – 0,5 mg/kg BB/8 20m bila suhu tubuh

> 38,5 oC.

2) Kejang demam komplikata

a) Diberikan pencegahan terus menerus dengan pemberian anti

konvulson setiap hari selama 2-3 bebas kejang sampai melampaui

batas peka kejang demam max 5 tahun.

b) Pencegahan diberikan bila

(1) Kejang >15 menit

(2) Diikuti kelainan neurologik

(3) Adanya riwayat kejang tanpa panas pada keluarga.

(4) Adanya perkembangan neurologik yang abnormal sebelum kejang

demam yang pertama

(5) Kejang demam pada anak usia < 1tahun

(6) Bila ada kelainan EEG

9. Faktor Penyulit

a. Epilepsi

b. Kelumpuhan anggota badan

c. Ganguan mental dan belajar
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1. PENGERTIAN

Dengue haemorhagic fever (DHF) adalah penyakit yang disebabkan oleh

virus dengue sejenis virus yang tergolong arbovirus dan masuk kedalam tubuh

penderita melalui gigitan nyamuk aedes aegypty (Christantie Efendy,1995 ).

Dengue haemorhagic fever (DHF) adalah penyakit yang terdapat pada anak

dan orang dewasa dengan gejala utama demam, nyeri otot dan nyeri sendi yang

disertai ruam atau tanpa ruam. DHF sejenis virus yang tergolong arbo virus dan

masuk kedalam tubuh penderita melalui gigitan nyamuk aedes aegypty (betina)

(Seoparman , 1990).

DHF adalah demam khusus yang dibawa oleh aedes aegypty dan beberapa

nyamuk lain yang menyebabkan terjadinya demam. Biasanya dengan cepat

menyebar secara efidemik. (Sir,Patrick manson,2001).

Dengue haemorhagic fever (DHF) adalah suatu penyakit akut yang

disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh nyamuk aedes aegepty (Seoparman,

1996).

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengue

haemorhagic fever (DHF) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue

sejenis virus yang tergolong arbovirus dan masuk kedalam tubuh penderita

melalui gigitan nyamuk aedes aegypty yang terdapat pada anak dan orang dewasa

dengan gejala utama demam, nyeri otot dan nyeri sendi yang disertai ruam atau

tanpa ruam.



2. Klasifikasi DHF

Menurut derajat ringannya penyakit, Dengue Haemoragic Fever (DHF)

dibagi menjadi 4 tingkat (UPF IKA, 1994 ; 201) yaitu :

a. Derajat I

Panas 2 – 7 hari , gejala umum tidak khas, uji tourniquet hasilnya positif

b. Derajat II

Sama dengan derajat I ditambah dengan gejala – gejala pendarahan spontan

seperti petekia, ekimosa, epimosa, epistaksis, haematemesis, melena, perdarahan

gusi telinga dan sebagainya.

c. Derajat III

Penderita syok ditandai oleh gejala kegagalan peredaran darah seperti nadi

lemah dan cepat (> 120 / menit) tekanan nadi sempit (< 20 mmHg) tekanan darah

menurun (120 / 80 mmHg) sampai tekanan sistolik dibawah 80 mmHg.

d. Derajat IV

Nadi tidak teraba,tekanan darah tidak terukur (denyut jantung > - 140

mmHg) anggota gerak teraba dingin, berkeringat dan kulit tampak biru.

Derajat (WHO 1997):

a. Derajat I : Demam dengan test rumple leed positif.

b. Derajat II : Derajat I disertai dengan perdarahan spontan dikulit atau

perdarahan lain.

c. Derajat III : Ditemukan kegagalan sirkulasi, yaitu nadi cepat dan

lemah, tekanan nadi menurun/ hipotensi disertai dengan kulit dingin lembab

dan pasien menjadi gelisah.

d. Derajat IV : Syock berat dengan nadi yang tidak teraba dan tekanan

darah tidak dapat diukur.

3. Etiologi

a. Virus dengue

Virus dengue yang menjadi penyebab penyakit ini termasuk ke dalam

Arbovirus (Arthropodborn virus) group B, tetapi dari empat tipe yaitu virus

dengue tipe 1,2,3 dan 4 keempat tipe virus dengue tersebut terdapat di Indonesia

dan dapat dibedakan satu dari yang lainnya secara serologis virus dengue yang

termasuk dalam genus flavivirus ini berdiameter 40 nonometer dapat berkembang



biak dengan baik pada berbagai macam kultur jaringan baik yang berasal dari

sel – sel mamalia misalnya sel BHK (Babby Homster Kidney) maupun sel – sel

Arthropoda misalnya sel aedes Albopictus. (Soedarto, 1990; 36).

b. Vektor

Virus dengue serotipe 1, 2, 3, dan 4 yang ditularkan melalui vektor yaitu

nyamuk aedes aegypti, nyamuk aedes albopictus, aedes polynesiensis dan

beberapa spesies lain merupakan vektor yang kurang berperan berperan.infeksi

dengan salah satu serotipe akan menimbulkan antibodi seumur hidup terhadap

serotipe bersangkutan tetapi tidak ada perlindungan terhadap serotipe jenis yang

lainnya (Arief Mansjoer & Suprohaita; 2000; 420).

Nyamuk Aedes Aegypti maupun Aedes Albopictus merupakan vektor

penularan virus dengue dari penderita kepada orang lainnya melalui gigitannya

nyamuk Aedes Aegyeti merupakan vektor penting di daerah perkotaan (Viban)

sedangkan di daerah pedesaan (rural) kedua nyamuk tersebut berperan dalam

penularan. Nyamuk Aedes berkembang biak pada genangan Air bersih yang

terdapat bejana – bejana yang terdapat di dalam rumah (Aedes Aegypti) maupun

yang terdapat di luar rumah di lubang – lubang pohon di dalam potongan bambu,

dilipatan daun dan genangan air bersih alami lainnya ( Aedes Albopictus).

Nyamuk betina lebih menyukai menghisap darah korbannya pada siang hari

terutama pada waktu pagi hari dan senja hari. (Soedarto, 1990 ; 37).

c. Host

Jika seseorang mendapat infeksi dengue untuk pertama kalinya maka ia

akan mendapatkan imunisasi yang spesifik tetapi tidak sempurna, sehingga ia

masih mungkin untuk terinfeksi virus dengue yang sama tipenya maupun virus

dengue tipe lainnya. Dengue Haemoragic Fever (DHF) akan terjadi jika seseorang

yang pernah mendapatkan infeksi virus dengue tipe tertentu mendapatkan infeksi

ulangan untuk kedua kalinya atau lebih dengan pula terjadi pada bayi yang

mendapat infeksi virus dengue untuk pertama kalinya jika ia telah mendapat

imunitas terhadap dengue dari ibunya melalui plasenta. (Soedarto, 1990 ; 38).



4. Manifestasi Klinis Infeksi Virus Dengue
a. Demam

Demam terjadi secara mendadak berlangsung selama 2 – 7 hari kemudian

turun menuju suhu normal atau lebih rendah. Bersamaan dengan

berlangsung demam, gejala – gejala klinik yang tidak spesifik misalnya

anoreksia. Nyeri punggung , nyeri tulang dan persediaan, nyeri kepala dan

rasa lemah dapat menyetainya. (Soedarto, 1990 ; 39).

b. Perdarahan

Perdarahan biasanya terjadi pada hari ke 2 dan 3 dari demam dan umumnya

terjadi pada kulit dan dapat berupa uji tocniguet yang positif mudah terjadi

perdarahan pada tempat fungsi vena, petekia dan purpura. ( Soedarto, 1990 ;

39). Perdarahan ringan hingga sedang dapat terlihat pada saluran cerna

bagian atas hingga menyebabkan haematemesis. (Nelson, 1993 ; 296).

Perdarahan gastrointestinat biasanya di dahului dengan nyeri perut yang

hebat. (Ngastiyah, 1995 ; 349).

c. Hepatomegali

Pada permulaan dari demam biasanya hati sudah teraba, meskipun pada

anak yang kurang gizi hati juga sudah. Bila terjadi peningkatan dari

hepatomegali dan hati teraba kenyal harus di perhatikan kemungkinan akan

tejadi renjatan pada penderita . (Soederita, 1995 ; 39).

d. Renjatan (Syok)

Permulaan syok biasanya terjadi pada hari ke 3 sejak sakitnya penderita,

dimulai dengan tanda – tanda kegagalan sirkulasi yaitu kulit lembab, dingin

pada ujung hidung, jari tangan, jari kaki serta sianosis disekitar mulut. Bila

syok terjadi pada masa demam maka biasanya menunjukan prognosis yang

buruk. (soedarto ; 39).

Selain tanda dan gejala yang ditampilkan berdasarkan derajat

penyakitnya, tanda dan gejala lain adalah :

1) Hati membesar, nyeri spontan yang diperkuat dengan reaksi perabaan.

2) Asites

3) Cairan dalam rongga pleura ( kanan )

4) Ensephalopati : kejang, gelisah, sopor koma.



5) Gejala klinik lain yaitu nyeri epigasstrium, muntah – muntah, diare

maupun obstipasi dan kejang – kejang. (Soedarto, 1995 ; 39)

5. Penatalaksanaan Medis

a. Tirah baring

b. Pemberian makanan lunak.

c. Pemberian cairan melalui infus. Pemberian cairan intra vena (biasanya

ringer lactat, nacl) ringer lactate merupakan cairan intra vena yang paling

sering digunakan , mengandung Na + 130 mEq/liter , K+ 4 mEq/liter,

korekter basa 28 mEq/liter , Cl 109 mEq/liter dan Ca = 3 mEq/liter.

d. Pemberian obat-obatan : antibiotic, antipiretik,

e. Anti konvulsi jika terjadi kejang

f. Monitor tanda-tanda vital ( T,S,N,RR ).

g. Monitor adanya tanda-tanda renjatan

h. Monitor tanda-tanda perdarahan lebih lanjut

i. Periksa HB,HT, dan Trombosit setiap hari.

6. Komplikasi

Adapun komplikasi dari penyakit demam berdarah diantaranya :

a. Perdarahan luas.

b. Shock atau renjatan.

c. Effuse pleura

d. Penurunan kesadaran.



STANDAR ASUHAN

KEPERAWATAN

NO. SAK :

SAK MEDIS - 10

Tanggal Dibuat :

23 FEBRUARI 2015

Tanggal berlaku :

02 MARET 2015

Nama Departemen:

KITLAM

Judul :

DISPEPSIA

No. Revisi

00

Hal.

Dibuat Oleh :

Penanggung Jawab Ruang Perawatan C2

Disetujui Oleh :

Pembimbing Akademik

1. Pengertian

Dispepsia adalah nyeri atau rasa tidak nyaman pada perut bagian atas atau

dada, yang sering dirasakan sebagai adanya gas, perasaan penuh atau rasa sakit

atau rasa terbakar di perut.

2. Etiologi

Penyebab Dispepsia adalah :

a. Menelan udara (aerofagi)

b. Regurgitasi (alir balik, refluks) asam dari lambung

c. Iritasi lambung (gastritis)

d. Ulkus gastrikum atau ulkus duodenalis

e. Kanker lambung

f. Peradangan kandung empedu (kolesistitis)

g. Intoleransi laktosa (ketidakmampuan mencerna susu dan produknya)

h. Kelainan gerakan usus

i. Kecemasan atau depresi

3. Gejala

Nyeri dan rasa tidak nyaman pada perut atas atau dada mungkin disertai

dengan sendawa dan suara usus yang keras (borborigmi). Pada beberapa

penderita, makan dapat memperburuk nyeri; pada penderita yang lain, makan bisa

mengurangi nyerinya. Gejala lain meliputi nafsu makan yang menurun, mual,

sembelit, diare dan flatulensi (perut kembung).



4. Pengobatan

Bila tidak ditemukan penyebabnya,dokter akan mengobati gejala-gejalanya.

Antasid atau penghambat H2 seperti cimetidine, ranitidine atau famotidine dapat

dicoba untuk jangka waktu singkat. Bila orang tersebut terinifeksi Helicobacter

pylori di lapisan lambungnya, maka biasanya diberikan bismuth subsalisilate dan

antibiotik seperti amoxicillin atau metronidazole.
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