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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1  Latar Belakang  

Angka kematian sepsis masih cukup tinggi baik di negara maju maupun di negara 

berkembang. Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi Surakarta tahun 

1997, 130 (97%) dari 135 pasien sepsis meninggal dunia (Guntur, 1999). Penelitian lain di 

bagian Penyakit Dalam RSUD Dr. Moewardi Surakarta tahun 2004, 74 (83,1%) dari 89 pasien 

sepsis meninggal (Arifin dan Guntur, 2005). Dari penelitian yang dilakukan selama Januari 

2006-Desember 2007 di bagian PICU/NICU RSUD Dr. Moewardi Surakarta, terdapat angka 

kejadian sepsis 33,5% dengan tingkat mortalitas sebesar 50,2% (Pudjiastuti, 2008).  

Sepsis berat  terjadi kira-kira pada 3 orang tiap 1000 orang penduduk tiap tahun dan 

merupakan 2% dari jumlah rawat tinggal di Rumah Sakit. Tiga persen diantara pasien tersebut 

akan mengalami syok septik dan 10 diantaranya memerlukan perawatan di ruang intensif (ICU). 

Kematian yang disebabkan oleh sepsis berat sebesar 30% dan 50%-60% disebabkan oleh syok 

septik (Annane dkk., 2004).  

Terapi sepsis dengan menggunakan inovasi klinis dan farmasi, masih merupakan tugas 

yang sangat sulit. Perkembangan terapi dengan obat-obatan akan berdampak secara mendasar 

pada angka kesakitan dan kematian akibat sepsis. Karena sepsis pada manusia merupakan 

penyakit yang kompleks dan berkembang, menentukan populasi pasien yang bisa memperoleh 

manfaat dari terapi potensial dan waktu pemberian terapi merupakan hal yang penting (Wesche-

Soldato dkk., 2007). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Penelitian terbaru telah berhasil menemukan banyak target terapi sepsis yang potensial dan 

menarik. Perkembangan terapi medikamentosa untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian 

akibat sepsis memiliki kesulitan dengan banyaknya obat anti-inflamasi dan anti-koagulan yang 

tampaknya menjanjikan di lingkungan laboratorium, tetapi tidak memberikan  manfaat survival 

pada uji coba random terbaru pada manusia (Wesche-Soldato dkk., 2007). Namun dengan 

pengecualian hal tersebut, recombinant human activated protein C (Bernard dkk., 2001), 

kortikosteroid dosis rendah (Annane dkk., 2002) dan terapi insulin intensif (Van Den Berghe 

dkk., 2001) telah terbukti menurunkan angka kematian dan telah menjadi terapi yang diterima 

secara luas untuk terapi populasi spesifik pasien sepsis. 

Tahun 2002 pada konferensi ke 15 Europen Society of Intensive Care Medicine, para ahli 

Critical Care dari seluruh dunia sepakat bahwa konsentrasi aksi adalah menurunkan angka 

kematian sepsis berat di seluruh dunia. Para ahli Critical Care bersama-sama membentuk 

Surviving Sepsis Campaign, dengan maksud untuk menurunkan angka kematian akibat sepsis 

sebesar 25 % selama 5 tahun ke depan yang tertuang dalam deklarasi Barcelona. Pada maret 

2004, dua tahun setelah deklarasi Barcelona, dikeluarkan rekomendasi yang disebut Surviving 

Sepsis Campaign Guidelines for The Management of Severe Sepsis and Septic Shock. Petunjuk 

dari Surviving Sepsis Campaign (SSC) telah memberi kemajuan penting dalam promoting terapi 

optimal pasien sepsis (Daniels, 2007). 

Petunjuk dari SSC merupakan rekomendasi untuk penatalaksanaan pasien sepsis berat dan 

syok septik. Salah satu yang direkomendasikan oleh SSC adalah pemberian kortikosteroid dosis 

rendah hanya pada keadaan syok septik, di mana hipotensi tidak berespon terhadap resusitasi 

cairan dan pemberian vasopresor (Dellinger dkk., 2008). Kontroversi pemakaian kortikosteroid 

dosis rendah pada penderita sepsis masih banyak dibicarakan, apalagi pada penderita sepsis 
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tahap awal. Penelitian-penelitian yang ada saat ini tentang pemakaian kortikosteroid dosis rendah 

banyak dilakukan pada pasien dengan sepsis berat dan syok septik. Penggunaan kortikosteroid 

dosis rendah seawal mungkin direkomendasikan pada penatalaksanaan acute respiratory distress 

syndrome (ARDS) (Meduri dkk., 2007; Annane, 2007; Meduri dkk, 2008). 

Penelitian klinis penggunaan kortikosteroid dosis tinggi (metilprednisolon 30-120 mg/kg 

berat badan dalam 24 jam) pada sepsis yang dilakukan sebelum tahun 1989 menunjukkan bahwa 

kortikosteroid berdampak buruk. Namun demikian, penelitian yang lebih baru dengan pemberian 

kortikosteroid dosis rendah (300 mg hidrokortison/hari) pada sepsis menunjukkan perbaikan 

terhadap survival dan syok. Keadaan yang berlawanan ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara dosis dengan efek kortikosteroid terhadap survival. Kortikosteroid dosis tinggi 

(>300 mg hidrokortison/hari) menyebabkan keadaan imunosupresi yang berefek terhadap 

perburukan infeksi baik infeksi primer maupun sekunder yang memberi autcome yang buruk. 

Sebaliknya, kortikosteroid dosis rendah (300 mg hidrokortison/hari) bermanfaat dalam 

memperbaiki fungsi adrenal pada keadaan stres dan mengurangi komponen anti-inflamasi 

sehingga tidak menyebabkan keadaan imunosupresi yang berbahaya (Hildebrandt dkk., 2005; 

LaRosa, 2005). 

Metaanalisis tentang efek steroid terhadap survival dan syok septik yang    dilakukan oleh 

Minneci dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa kortikosteroid dosis tinggi berakibat buruk 

pada pasien sepsis, sementara pemberian dosis rendah yang setara dengan 200-300 mg 

hidrokortison/hari bermanfaat pada pasien sepsis. Dari metaanalisis ini tidak dapat 

diidentifikasikan dosis optimum steroid yang diberikan dan kapan waktu pemberiannya (Minneci 

dkk., 2004). Studi tambahan diperlukan untuk mengetahui apakah steroid dosis rendah 

bermanfaat untuk pasien sepsis yang tidak jatuh dalam keadaan syok atau pasien sepsis yang 
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jatuh ke dalam keadaan syok tetapi belum mendapatkan terapi vasopresor (Minneci dkk., 2004; 

Vincent dkk., 2006). 

Prasetyo pada tahun 2008 melakukan penelitian pada hewan coba mencit untuk mengetahui 

efek kortikosteroid dosis rendah terhadap ekspresi nuclear factor-kappaB (NF-κB) dan caspase-3 

intestinal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan kortikosteroid dosis rendah 

pada sepsis tahap awal secara bermakna mampu menghambat ekspresi NF-κB dan caspase-3, 

dan secara bermakna mampu menurunkan angka kematian. Sementara penggunaan 

kortikosteroid dosis rendah pada sepsis tahap lanjut kurang bermakna (Prasetyo, 2008). 

Laporan penelitian pendahuluan yang dilakukan di bagian Ilmu Penyakit Dalam RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta untuk mengetahui efek pemberian kortikosteroid dosis rendah dan terapi 

insulin intensif pada penderita sepsis tahap awal dengan Diabetes Mellitus menyimpulkan bahwa 

pemberian kortikosteroid dosis rendah dan terapi insulin intensif pada penderita sepsis tahap 

awal dengan penyakit dasar Diabetes Mellitus terbukti mempercepat perbaikan sepsis (Nurudin 

dkk., 2008). 

Berbagai sistem penilaian dibuat dan diaplikasikan untuk menilai dan mengevaluasi 

beratnya penyakit terutama di unit rawat intensif (ICU), dengan tujuan memprediksi kesakitan 

dan kematian. Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) II, merupakan salah 

satu prediktor yang paling banyak digunakan. Bila skor APACHE II dikombinasikan dengan 

gambaran penyakit yang jelas, skor ini berguna untuk stratifikasi penyakit akut berdasarkan 

prognosis dan dapat membantu peneliti membandingan keberhasilan bentuk terapi baru (Wong 

dan Knaus, 1991; Al-khafaji dkk., 2007). 
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1.2  Rumusan Masalah 

Apakah pemberian kortikosteroid dosis rendah pada terapi sepsis dapat memperbaiki 

keadaan klinis pasien sepsis dengan menggunakan evaluasi skor APACHE II ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian klinis efek pemberian kortikosteroid 

dosis rendah terhadap perbaikan klinis pasien sepsis dengan menggunakan evaluasi skor 

APACHE II. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoritis  

Menerangkan bahwa pemberian kortikosteroid dosis rendah pada sepsis akan memberikan 

perbaikan klinis sesuai dengan skor APACHE II. 

1.4.2  Manfaat Praktis  

Dapat memberikan kontribusi terhadap pengelolaan sepsis untuk menurunkan angka 

kesakitan dan kematian pasien dengan  sepsis. 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  SEPSIS 

2.1.1  Definisi Sepsis 
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Sepsis adalah Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) yang disebabkan oleh 

mikroorganisme seperti bakteri gram negatif maupun positif, jamur, virus dan parasit (Guntur, 

2006). Berbagai definisi telah diajukan, namun definisi yang saat ini digunakan di klinik adalah 

definisi yang ditetapkan dalam konsensus American Collage of Chest Physicians (ACCP) dan 

Society of Critial Care Medicine (SCCM) pada tahun 1991 (Tabel 2.1) (Bone dkk., 1997). 

Berdasarkan konferensi internasional pada tahun 2001, terdapat tambahan terhadap kriteria 

sebelumnya. Di mana pada konferensi tahun 2001 menambahkan beberapa kriteria diagnosis 

baru untuk sepsis. Bagian yang terpenting adalah dengan memasukkan petanda biomolekuler 

yaitu procalcitonin (PCT) dan C-reactive protein (CRP), sebagai langkah awal dalam diagnosis 

sepsis. Rekomendasi yang utama adalah implementasi dari suatu sistem tingkatan yang terdiri 

atas : Predispotition (P), Insult Infection (I), Response (R), dan Organ dysfunction (O) untuk 

menentukan pengobatan secara maksimal berdasarkan karakteristik pasien dengan stratifikasi 

gejala dan resiko yang individual (Levy dkk., 2003; Guntur, 2006). 

 

 

 

Tabel 2.1  Definisi sepsis 

 
SIRS (systemic 
inflammatory respone 
syndrome) 

 
Respon tubuh terhadap inflamasi sistemik mencakup 2 atau lebih 
keadaan berikut : 
1.Suhu >38ºC atau <36ºC 
2.Frekuensi jantung > 90 kali/menit 
3.Frekuensi napas > 20 kali/menit atau PaCO2 <32 mmHg 
4.Leukosit darah >12.000/mm3 atau < 4.000/mm3  

    atau > 10 % bentuk imatur. 
 

 
Sepsis 

 
Keadaan klinis berkaitan dengan infeksi dengan manifestasi SIRS. 
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Sepsis berat Sepsis yang disertai dengan disfungsi organ, hipoperfusi atau hipotensi 
termasuk asidosis laktat, oliguria dan penurunan kesadaran. 
 

 
Sepsis dengan hipotensi 

 
Sepsis dengan tekanan darah sistolik <90 mmHg atau penurunan tekanan 
darah sistolik ≥ 40 mmHg dan tidak ditemukan penyebab hipotensi 
lainnya. 
 

 
Syok septik 

  
  Sepsis dengan hipotensi meskipun telah diberikan resusitasi cairan secara 

adekuat atau memerlukan vasopresor untuk mempertahankan tekanan 
darah dan perfusi organ. 

 
                                                                                       (Dikutip dari Bone dkk., 1997) 

2.1.2  Angka Kejadian Sepsis 

Berdasarkan studi-studi epidemiologi yang telah dilakukan, sepsis diketahui sebagai 

masalah kesehatan utama di masyarakat (Silva dkk., 2008). Penelitian di RSUD Dr. Moewardi 

tahun 1997, 130 (97%) dari 135 pasien sepsis meninggal dunia (Guntur, 1999). Penelitian lain di 

bagian Penyakit Dalam RSUD Dr. Moewardi tahun 2004, 74 (83,1%) dari 89 pasien sepsis 

meninggal (Arifin dan Guntur, 2005). Dari penelitian yang dilakukan selama januari 2006-

Desember 2007 di bagian PICU/NICU RSUD Dr. Moewardi, terdapat angka kejadian sepsis 

33,5% dengan tingkat mortalitas sebesar 50,2% (Pudjiastuti, 2008). 

Di Amerika diperkirakan terjadi 750.000 kejadian sepsis berat baru pertahun, dengan 

perkiraan angka kematian 220.000 (29%) (Angus dkk., 2001; Martin dkk., 2003). Sepsis 

Occurrence in Acutely Ill Patient (SOAP) melaporkan, di Eropa lebih dari 35% pasien ICU 

didapatkan kriteria sepsis selama pasien dirawat di ICU, dengan angka kematian 27% (Vincent 

dkk., 2006). Silva dan kawan-kawan pada Brazillian Sepsis Epidemiological Study (BASES 

study) mengevaluasi 1383 pasien yang dirawat di 5 ICU, mendapatkan kejadian sepsis, sepsis 

berat dan syok septik adalah 61,4; 35,6 dan 30,0 per 1000 pasien/hari. Dengan angka kematian 

24,3% (SIRS); 34,7% (sepsis); 47,3% (sepsis berat) dan 52,2% (syok septik) (Silva dkk., 2008). 
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2.1.3  Patofisologi Sepsis 

Patogenesis sepsis sangat kompleks akibat dari interaksi antara produk bakteri yang berupa 

toksin, baik endotoksin maupun eksotoksin sebagai super antigen, virus, parasit, kerusakan 

jaringan (faktor eksternal) dengan faktor penjamu yang disebut respon imun meliputi faktor 

pertahanan humoral dan seluler (Guntur, 2006). Respon penjamu terhadap sepsis bersifat 

sistemik sehingga disebut SIRS (Pinsky, 2004; Guntur, 2006).  

Inflamasi sesungguhnya merupakan upaya tubuh untuk menghilangkan dan eradikasi 

organisme penyebab. Aktivasi respon inflamasi sistemik pada sepsis dibutuhkan tubuh sebagai 

pertahanan tubuh terhadap agen infeksi. Berbagai jalur inflamasi diaktifkan pada awal sepsis 

dengan tujuan untuk menghambat invasi bakteri. Mekanisme ini termasuk pengeluaran sitokin, 

aktivasi neutrofil, monosit, makrofag dan perubahan sel endothel, serta aktivasi sistem 

komplemen, koagulasi, fibrinolisis dan sistem kontak. Pengeluaran tissue-damaging proteinase, 

radikal eicosanoids, oksigen dan nitrogen juga merupakan bagian mekanisme pertahanan tubuh 

(Bochud dan Candra, 2003; Robbins dan Contran, 2005; Cinel dan Dellinger, 2007). 

Sistem imun secara tradisional dibagi menjadi sistem imun alamiah atau nospesifik 

(natural/innate/native) dan didapat atau spesifik (adaptive/acquired), di mana tiap-tiap sistem 

imun tersebut memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda dalam pertahanan penjamu dari 

agen-agen yang infeksius (Baratawidjaja, 2004). Untuk menghalangi masuknya mikroorganisme 

infeksius, sistem imun alamiah mengembangkan berbagai reseptor yang disebut pattern 

recognition receptors (PRRs)(sebagai contoh, toll-like reseptor [TLRs]), yang mempunyai 

kemampuan untuk mengenali secara spesifik bentuk molekul dari patogen (Pathogen-accociated 
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molecular pattern/PAMPs), sehingga sistem imun alamiah mampu membedakan struktur 

molekul self ataupun non-self (Guntur, 2006; Cinel dan Dellinger, 2007). 

Toll-like reseptor (TLRs) dilibatkan dalam pertahanan penjamu terhadap invasi patogen, 

berfungsi sebagai sensor utama dari produk mikrobial dan mengaktifkan jalur signaling yang 

menginduksi ekspresi gen imun dan pro-inflamasi. Dengan demikian, TLRs juga berimplikasi 

pada sejumlah penyakit inflamasi dan penyakit yang dimediatori oleh sistem imun (Guntur, 

2006; Rudiger dkk., 2008). 

Kuman gram negatif (terutama Echerichia Coli, Klebsiella species dan Pseudomonan 

Aeruginosa), dan gram positip kokus (terutama Staphylococcus dan Streptococcus) adalah 

mikroba yang sering ditemukan pada pasien sepsis berat dan syok septik (Bochud dan Calandra, 

2003). Lipopolisakarida (LPS) adalah komponen penting dinding luar dari kuman gram negatif 

dan memiliki peran penting untuk terjadinya sepsis akibat kuman gram negatif (Guntur, 2006).  

 
Gambar 2.1  Proses intraseluler pada sistem pertahanan alamiah 

Skema di atas menggambarkan beberapa proses intraseluler yang terjadi pada sepsis. Penanda dari luar 
yang berasal dari mediator akan diikat oleh CD11b yang merupakan reseptor yang berada pada 
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permukaan sel, yang selanjutnya akan memacu serangkaian proses reaksi kinase intraseluler melalui Toll-
like receptors (TLR). Sebagian dari aktivasi awal ini akan  meningkatkan regulasi ekspresi CD11b/CD18 
pada permukaan sel. Inflamasi sendiri akan memacu stress oksidatif intraseluler yang dapat menyebabkan 
perubahan potensial membran mitokondria. Stres oksidatif akan mengaktifkan NF-κB melalui pemecahan 
fosforilasi dari inhibitory sub-unit I-κB. I-κB yang telah didegradasi melalui proses fosforilasi dan 
obiquinasi akan menyisakan produk aktif bebas p50-p65 dimer yang akan berpindah ke inti sel di mana 
melalui ikatan dalam reseptor pada inti sel akan meningkatkan sintesis mRNA untuk gen-gen spesifik 
yang akan mengkode sintesis mediator pro-inflamasi (seperti TNF-α, IL-1, IL-8, iNOS, COX2). Stres 
oksidatif intraseluler juga akan mengaktifkan heat shock factor (Hsp), yang seperti NF-κB akan 
berpindah ke dalam inti sel di mana akan terikat dalam inti sel yang selanjutnya akan menambah 
pengkodean mRNA untuk sintesa Hsp. Hsp70 akan menurunkan regulasi aktivitas NF-κB baik melalui 
pembatasan oksidasi mitokondria berikutnya maupun dengan cara membatasi fosforilasi NF-κB. Hsp70 
dengan cara membatasi stres oksidatif mitokondria juga meminimalisasi pengeluaran sitokrom sehingga 
akan menurunkan stres apoptosis (Pinsky, 2004). 

 

CD14 merupakan anggota spesifik dari sistem imun alamiah yang termasuk dalam PRRs. 

CD14 merupakan reseptor glikosilfosfatidilinositol 55 kd yang mengikat LPS dengan afinitas 

yang tinggi dan sangat berperan dalam memperantarai respon terhadap LPS. Salah satu 

kemajuan utama dalam pemahaman awal peristiwa pengenalan mikroba dan perkembangan 

sepsis adalah dengan identifikasi TLRs. Dalam penelitian Medzhitov dan teman-teman, TLR4 

menunjukkan aktivasi Nuclear Factor Kappa Beta (NF-κB) dan menginduksi ekspresi sejumlah 

sitokin pro-inflamasi sebagai respon terhadap LPS. Yang lebih penting, penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan telah memberikan informasi yang kritis tentang reseptor membran untuk 

LPS dengan menyediakan mata rantai antara LPS yang mengikatkan pada CD14 dan pemberian 

sinyal transmembran melalui TLR4 (Guntur, 2006; Rudiger dkk., 2008).  

Ikatan antara TLRs dengan epitop-epitop pada mikroorganisme akan menstimulasi 

signaling intraseluler, meningkatan transkripsi molekul pro-inflamasi seperti tumor necrosis 

factor α (TNF-α) dan interleukin-1β, demikian juga sitokin anti-inflamasi seperti interleukin-10. 

Sitokin pro-inflamasi akan meningkatkan regulasi molekul adhesi pada neutrofil dan sel 

endothel. Meskipun aktivasi neutrofil akan membunuh mikroorganisme, neutrofil juga 

menyebabkan injury pada endothel dengan meningkatkan mediator-mediator yang akan 
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meningkatkan permeabilitas vaskuler, menyebabkan aliran cairan yang kaya protein ke paru dan 

jaringan-jaringan lain. Sebagai tambahan, aktivasi sel endothel menyebabkan pengeluaran nitric 

oxide (NO), yang berpotensi menyebabkan vasodilator di mana merupakan mediator utama 

untuk terjadinya syok septik (Bochud dan Candra, 2003; Guntur, 2006; Russel, 2006). 

Sepsis yang dihasilkan bakteri gram positif berbeda dengan gram negatif, di mana 

organisme gram positif memerlukan serangkaian respons dari penjamu dengan pembunuhan 

intraseluler dengan neutrofil dan makrofag. Hal ini berbeda dengan kuman patogen gram negatif, 

yang mungkin siap dibunuh dalam ruang ekstraseluler oleh antibodi dan komplemen (Guntur, 

2006). 
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Gambar 2.2  Imunopatogenesis sepsis   

Skema di atas menjelaskan imunopatogenesis sepsis, baik dari endotoksin gram negatif maupun 
eksotoksin gram positif. Endotoksin gram negatif dapat secara langsung dengan LPS dan bersama-sama 
dengan antibodi dalam serum darah penderita membentuk LBP. LBP yang berada dalam darah penderita 
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akan bereaksi dengan makrofag melalui Toll-like Receptors 4 (TLRs4) sebagai reseptor transmembran 
dengan perantaraan reseptor CD14, selanjutnya melalui pemberian sinyal transmembran makrofag akan 
mengekspresikan berbagai macam imunomodulator.Kuman Eksotoksin yang diproduksi bakteri gram 
positif bertindak sebagai superantigen bakteri, sebagai molekul protein yang berpotensi untuk 
menstimulasi sel-T. Superantigen dapat secara langsung mengadakan ikatan dan menstimulasi aktivasi 
limfosit T tanpa melalui makrofag atau monosit sebagai antigen presenting cell (APC) terlebih dahulu. 
Superantigen akan mengaktifkan hingga 20% limfosit tubuh dan dapat menstimulasi produksi berbagai 
jenis mediator inflamasi termasuk IL-2, IFN-γ dan coloni stimulating factor (CFS) yang kemudian akan 
menstimulasi makrofag. Makrofag akan mengeluarkan IL-1β, IL-6 dan TNF-α, juga sederetan enzim 
(protease netral, misalnya kolagenase dan elastase) yang dapat merusak jaringan ikat, molekul 
prokoagulan (faktor jaringan dan faktor VII) yang dapat menyebabkan koagulasi lokal melalui jalur 
koagulasi ekstrinsik dan aktivator plasminogen. GM-CFS akan mengaktifkan neutrofil dan komponen C3, 
C3a dan C5a. Neutrofil akan beradesi dengan sel sasaran yaitu endotel pembuluh darah, disertai dengan 
gumpalan darah akibat endapan fibrin, maka fungsi pembuluh darah terganggu (Guntur, 2001). 

Eksotoksin yang diproduksi bakteri gram positif bertindak sebagai superantigen bakteri, 

sebagai molekul protein yang berpotensi untuk menstimulasi sel-T. Superantigen dapat secara 

langsung mengadakan ikatan dan menstimulasi aktivasi limfosit T tanpa melalui makrofag atau 

monosit sebagai antigen presenting cell (APC) terlebih dahulu. Superantigen diketahui dapat 

mengaktifkan hingga 20% limfosit tubuh dan dapat menstimulasi produksi berbagai jenis 

mediator inflamasi termasuk IL-2, IFN-γ dan colony stimulating factor (CSF) yang kemudian 

akan menstimulasi makrofag. Makrofag akan mengeluarkan IL-1β, IL-6 dan TNF-α, juga 

sederetan enzim (protease netral, misalnya kolagenase dan elastase) yang dapat merusak jaringan 

ikat, molekul prokoagulan (faktor jaringan dan faktor VII) yang dapat menyebabkan koagulasi 

lokal melalui jalur koagulasi ekstrinsik dan aktivator plasminogen. GM-CSF akan mengaktifkan 

neutrofil dan komponen C3, C3a dan C5a. Neutrofil akan beradesi dengan sel sasaran yaitu 

endotel pembuluh darah, disertai dengan gumpalan darah akibat endapan fibrin, maka fungsi 

pembuluh darah terganggu. Superantigen ini bisa menginduksi sindrom syok toksik dan sewaktu-

waktu dapat menyebabkan terjadinya Multiple Organ Failure (MOF) (Guntur, 2001). 

Berbagai jenis sel akan teraktivasi dan memproduksi berbagai jenis mediator inflamasi 

termasuk berbagai sitokin. Mediator sangat komplek karena melibatkan berbagai sel dan 

mediator yang dapat mempengaruhi satu sama lain. Sitokin sebagai mediator inflamasi tidak 
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berdiri sendiri dalam sepsis. Masih banyak faktor lain (non sitokin) yang berperan dalam 

menentukan perjalanan suatu penyakit. Respon tubuh terhadap suatu keadaan patogen 

melibatkan bermacam-macam komponen sistem imun dan berbagai macam sitokin baik yang 

bersifat pro-inflamasi maupun anti-inflamasi. Apabila keseimbangan antara pro dan anti-

inflamasi tidak tercapai maka dapat menimbulkan kerugian bagi tubuh. Pada proses inflamasi 

apabila mediator pro- inflamasi lebih dominan maka SIRS menjadi lebih berat dan cenderung 

terjadi syok septik. Apabila mediator anti-inflamai lebih dominan maka akan terkompensasi 

menjadi keadaan yang disebut Compensatory Anti Inflammatory Syndrom (CARS). Pada 

keadaan CARS ternyata dapat menimbulkan reaksi imunologis yang menyebabkan kebocoran 

pada dinding pembuluh darah sehingga terjadi syok septik. Apabila pro dan anti-inflamasi 

seimbang, maka tubuh dalam keadaan homeostasis yang disebut Mixed Antagonis Respon 

Syndrome (MARS). MARS adalah suatu keadaan yang sesuai dengan definisi respon  imun, 

yaitu membuat kondisi tubuh dalam keadaan homeostasis (Bone dkk., 1997; Guntur, 2006). 

Imunomodulasi pada sepsis sangat kompleks dan saling tumpang tindih (Cavaillon dkk., 

2004). Konsep baru tentang patogenesis sepsis dapat menjelaskan bahwa ada 5 tahapan 

terjadinya multiple organ dysfunction syndrome (MODS) pada sepsis, yaitu stadium reaksi lokal, 

respon sistemik awal, inflamasi sistemik masif, imunosupresi masif dan imunologi dissonance 

(Bone dkk., 1997).  

Respon awal tubuh adalah menginduksi mediator pro-inflamasi untuk menghancurkan 

jaringan yang rusak, benda asing, kuman dan merangsang pertumbuhan jaringan baru. 

Kompensasi mediator anti-inflamasi segera muncul untuk mencegah agar pro-inflamasi tidak 

terlalu destruktif. IL-4, IL-10, IL-11, IL-13, reseptor TNF-α terlarut, antagonis reseptor IL-1, 

tumor growth factor  (TGF)-β dan mediator lainnya bertujuan mengurangi ekspresi Major 
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Histocompability Complex (MHC) kelas II, menurunkan aktivitas Antigen Precipaiting Cell 

(APC), dan menurunkan aktivitas sel untuk memproduksi sitokin pro-inflamasi. Semua reaksi ini 

berlangsung lokal tanpa reaksi sistemik berlebihan (Bone dkk., 1997). 

 
Gambar 2.3 Konsep patogenesis sepsis (dikutip dari Bone dkk., 1997) 

 

Bila mediator pro-inflamasi didapatkan dalam sirkulasi menandakan bahwa 

kerusakan/kuman tidak dapat dikontrol oleh reaksi lokal saja. Mediator pro-inflamasi bertujuan 

membantu menarik neutrofil, sel limfosit T, dan B, trombosit dan faktor koagulasi untuk datang 

ke daerah injury atau infeksi. Reaksi ini merangsang respon kompensasi sistemik anti-inflamasi. 

Tetapi respon ini akan segera menurunkan respon sistemik pro-inflamasi. Manifestasi klinis akan 

muncul tetapi tidak berat dan jarang menimbulkan disfungsi organ (Bone dkk., 1997; Rusell, 

2006). 
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Pada stadium inflamasi sistemik masif terjadi kehilangan mekanisme regulasi respon pro-

inflamasi sehingga timbul manifestasi klinis SIRS. Hal ini terjadi akibat dari : (1) progresivitas 

disfungsi endothel sehingga terjadi peningkatan permiabilitas mikrokapiler; (2) trombosit yang 

memblok mikrosirkulasi sehingga timbul iskemia atau injuri reperfusi dan menginduksi Heat 

Shock Protein (HSP); (3) aktivasi sistem koagulasi dan gangguan jalur inhibisi protein C dan 

protein S; (4) adanya vasodilatasi dan maldistribusi aliran darah sehingga pasien jatuh pada fase 

syok. Pada stadium ini merupakan ancaman terjadinya disfungsi organ dan MOF bila 

homeostasis tidak segera diatasi (Bone dkk., 1997; Pinsky, 2004). 

       Pada stadium imunosupresif masif terjadi reaksi anti-inflamasi kompensasi yang tidak 

efektif dan menyebabkan terjadinya imunodefisiensi. Keadaan ini sering disebut sebagai immune 

paralysis atau CARS. Pada suatu penelitian didapatkan bahwa pada pasien dengan SIRS dan 

CARS didapatkan ekspresi Human leucocyte Antigen (HLA) DR monosit menurun kurang dari 

30%. Penambahan interferon (IFN)γ-1β dapat meningkatkan ekspresi HLA-DR pada permukaan 

monosit sehingga memperbaiki fungsi monosit dan sekresi IL-6 dan TNF-α sehingga kondisi 

pasien membaik (Cavaillon dkk., 2004; Russell, 2006). 

       Stadium akhir dari sepsis adalah imunologi dissonance, jadi terjadi ketidaksesuaian atau 

sistem imunomodulator berada di luar keseimbangan. Keadaan ini sering dianggap sebagai 

keadaan yang persisten sehingga mempunyai angka kematian yang tinggi (Bone dkk., 1997; 

Russell, 2006). 

 

2.1.4  Insufisiensi Adrenal Pada Sepsis  
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Aktivasi sistem imun pada penyakit kritis akan diiringi oleh perubahan fungsi endokrin 

dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang optimal yang berhubungan dengan keadaan stres 

akut. Neuroendokrin dan sistem imun secara bersama-sama berhubungan khususnya dalam 

aktivitas poros hipotalamus-hipofisis-adrenal yang memiliki efek yang bermakna sebagai 

mediator sistem imun pada reaksi inflamasi (Chrourus, 1995). 

Pada sepsis berat dan syok septik kadar kortisol meningkat. Aktivitas poros hipotalamus-

hipofisis-adrenal akan meningkatkan produksi kortisol yang dianggap penting untuk survival. 

Kortisol memiliki fungsi penting untuk menjaga tonus vaskuler, integritas endothel, 

permeabilitas vaskuler dan distribusi cairan tubuh intra vaskuler. Produksi kortisol yang adekuat 

merupakan keadaan krusial dalam menjaga hemostasis kardiovaskuler selama stres akut. Pada 

percobaan adrenalektomi pada sepsis menyebabkan kolaps sirkulasi yang fatal, di mana dapat 

dicegah dengan pemberian terapi kortikosteroid pengganti (Marik dan Zaloga, 2002). 

Glukokortikoid memiliki efek anti-inflamasi dan imunomodulator. Kortisol menghambat 

transkripsi pengkodean gen sitokin pro-inflamasi dengan cara menurunkan aktivitas NF-кB, 

sebagai hasilnya kortikosteroid akan menghambat sintesis atau aksi sebagian besar sitokin pro-

inflamasi (Annane dan Bellissant, 2003; Rhen dan Cidlowski, 2005). 

Meskipun efek anti-inflamasi kortikosteroid terutama disebabkan oleh penekanan sintesis 

sitokin pro-inflamasi, sebagian efek juga disebabkan peningkatan produksi sitokin anti-inflamasi 

seperti IL-10. Glukokortikoid menyebabkan pergeseran dari respon Th1 ke respon Th2, di mana 

akan terjadi peningkatan produksi IL-4, IL-10 dan IL-13 (Ramizem, 1996; Annane dan 

Bellissan, 2003). 

Glukokortikoid mengurangi reaksi inflamasi dengan menurunkan ekspresi molekul adhesi, 

menekan pengeluaran enzim proteolisis dan menghambat aktivitas Cyclo-Oxygenase dan sintesis 
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Nitric Oxide. Penghambatan sintesis Nitric Oxide dan aktivitas Cyclo-Oxygenase 2 tidak hanya 

menurunkan regulasi reaksi inflamasi tetapi juga memiliki efek positif pada hemodinamik 

dengan mengurangi produksi vasodilator dan faktor pro-koagulan (Marik dan Zaloga, 2002; 

Annane dan Bellissan, 2003). Aksi utama glukokortikoid selama respon stres dapat dilihat pada 

tabel 2.2. 

 
Gambar 2.4  Skema efek Glukokortikoid terhadap aktivasi NF-κB 

Aktivasi NF-κB, sebagai contoh oleh sitokin akan dihambat oleh glukokortikoid. Komplek reseptor-
glukokortikoid akan terikat pada p65 yang merupakan subunit dari NF-κB, ikatan ini akan mencegah 
aktivitas NF-κB untuk membentuk gen inflamasi. Sintesis IκBα distimulasi oleh ikatan komplek reseptor-
glukokortikoid pada elemen respon glukokortikoid di daerah gen IκBα. Garis silang merah menunjukkan 
proses yang dihambat, dan mRNA menunjukkan messenger RNA (Barnes dan Karin, 1997). 

 

Secara konvensional aktivasi produksi kortisol timbul melalui aktivasi corticotropin 

releasing hormon-adrenocorticotropic hormon (CRH-ACTH). CRH hipotalamus mengaktifasi 

kelenjar pituitari untuk mengeluarkan ACTH yang selanjutnya akan memacu kortek adrenal 

untuk memproduksi kortisol dan dehydroepiandrosterone. Sekresi CRH terjadi secara pulsatif 
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dan ini diikuti oleh pengeluaran ACTH secara pulsatif. Sistem simpatis susunan syaraf pusat 

akan menstimulasi hipotalamus untuk memproduksi CRH (Marik dan Zaloga, 2002). 

Tabel 2.2  Aksi Glukokortikoid selama respon stres  

 
Efek kardiovaskuler 

- Menjaga tonus vaskluer 
- Mengatur permeabilitas vaskuler 
- Meningkatkan sensitifitas vaskuler terhadap katekolamin 
- Mengatur pengeluaran kalium dan potasium 
- Mengatur pengeluaran air 
- Meningkatkan sintesis dan afinitas reseptor β adrenergik 

 
 

Efek anti inflamasi 
- Mengurangi produksi sitokin pro inflamasi (TNF-α, IL-1β, IL-6) 
- Meningkatkan sintesis sitokin anti inflamasi (IL-10, IL-Ira) 
- Menurunkan ekspresi molekul adhesi 
- Menghambat sintesis kemokin 
- Menghambat sintesis phospholipase A2  
- Menghambat sintesis cyclooxygenase-2 
- Menghambat sintsesis nitric oxide Synthase 

 
 
Efek metabolik 

- Menstimulasi glukoneogenesis 
- Menghambat ambilan glukosa di jaringan perifer 
- Menstimulasi glikogenolisis di hepar 
- Aktivasi proses lipolisis 

 
                                                                                      (Dikutip dari Marik dan Zaloga, 2002) 

 

Kortisol bentuk kortikosteroid yang disekresi oleh kortek adrenal pada orang sehat tanpa 

stress mempunyai kadar diurnal sesuai dengan rangsangan kortikotropin yang disekresi oleh 

kelenjar pituitaria. Sekresi kortikotropin dirangsang oleh CRH, di mana <10% dalam bentuk 

bebas. Pada keadaan infeksi berat/sepsis, trauma, luka bakar, dan operasi akan terjadi 

peningkatan sekresi kortisol akibat peningkatan sekresi hormon kortikotropin dan CRH . 

Mekanisme feed back tidak bekerja maksimal sehingga variasi diurnal sekresi kortisol tidak 

normal. Gangguan pada mekanisme aksis hipotalamus-pituitari-adrenal dikatakan disebabkan 
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oleh banyaknya sitokin di dalam sirkulasi pada keadaan tersebut. Pada keadaan ini juga terjadi 

penurunan corticosteroid-binding globulin (CBG) sehinggga kortisol bebas akan semakin tinggi. 

Proses inflamasi dikatakan dapat memecah ikatan CBG dengan kortisol oleh enzim neutrofil 

elastase. Sitokin inflamasi juga dapat meningkatkan kortisol di jaringan karena sitokin ini dapat 

merubah metabolisme kortisol perifer dan meningkatkan afinitas reseptor glukokortikoid 

terhadap kortisol. Tetapi tingginya kadar sitokin inflamasi pada sepsis secara langsung dapat 

menghambat sintesis kortisol oleh adrenal. Pada keadaan kadar sitokin yang rendah dalam darah, 

jaringan akan lebih sensitif terhadap kortisol dibandingkan dengan keadaan sitokin tinggi yang 

akan menyebabkan resistensi. Hal ini menandakan perlunya respon adrenal yang normal untuk 

dapat mengontrol inflamasi. Hal ini sering disebut sebagai functional adrenal insufficiency atau 

relative adrenal insufficiency artinya walaupun kadar kortisol tinggi tetapi belum cukup untuk 

menekan proses inflamasi (Marik dan Zaloga, 2002; Cooper dan Stewart, 2003; Guntur, 2006). 

Untuk menentukan ada atau tidak adanya respon adrenal dilakukan tes dengan memberikan 

250 µg kortikotropin stimulasi dan diabsorbsi selama 30-60 menit, apabila terjadi peningkatan 

berarti masih dalam keadaan refrakter, akan tetapi sebaiknya penggunaan kortikosteroid tidak 

perlu menunggu hasil tes tersebut (LaRosa, 2005; Guntur, 2006). Tes stimulasi ACTH tidak 

direkomendasikan untuk mengidentifikasikan pasien syok septik atau ARDS yang akan 

mendapatkan terapi glukokortikoid (Marik dkk, 2008; Dellinger dkk., 2008). 
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Gambar 2.5  Aktifitas poros Hipotalamus-Pituitari-Adrenal (Cooper dan Stewart, 2003) 

 

2.1.5  Tatalaksana Sepsis 

Telah dibuktikan bahwa kerusakan endothel pembuluh darah pada sepsis merupakan  

proses inflamasi imunologi. Sehingga terjadi perubahan konsep penatalaksanaan sepsis untuk 

mencegah terjadinya syok septik, yaitu pemberian antibiotika sesuai dengan hasil kultur atau 

secara empirik rasional dan pengobatan optimal terhadap penyakit dasar, serta memberikan 

imunomodulasi untuk memperbaiki keseimbangan (homeostasis) antara sitokin pro-inflamasi 

dengan sitokin anti-inflamasi (Guntur, 2006). Pada pasien sepsis berat penatalaksanaan secara 

garis besar dibagi menjadi dua yaitu mengontrol infeksi dan menstabilkan hemodinamik. 

Keduanya harus berjalan bersama-sama, di mana ”waktu” akan berhubungan dengan kerusakan 
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jaringan, sehingga semakin awal terapi dilakukan akan menyelamatkan hidup penderita (Vincent 

JL, 2004; Dellinger dkk., 2008). 

Konsep modulasi respon inflamasi sistemik menuju sepsis berat menyebabkan banyak 

obat-obatan anti-inflamasi digunakan dalam uji coba klinis. Pemberian anti-endotoksin, anti-

CD14, anti-LBP, anti-platelet activating factor, anti-TNF dan anti-IL-1 semuanya tidak 

memperlihatkan perbaikan kelangsungan hidup penderita sepsis (Guntur, 2006). Namun 

demikian activated protein-C, kortikosteroid dosis rendah, dan terapi insulin intensif telah 

terbukti menurunkan angka kematian dan telah menjadi terapi yang diterima secara luas untuk 

terapi populasi spesifik pasien septik. Terapi yang secara klinis berhasil menurunkan angka 

kematian ini sebagian melalui modulasi respon inflamasi sistemik, namun karena obat ini 

(dengan pengecualian kortikosteroid) bukan merupakan agen anti-inflamasi klasik, efektifitasnya 

tampaknya tidak hanya berdasarkan efek anti-inflamasi saja (Wesche-Soldato dkk., 2007). 

Efek anti-inflamasi kortikosteroid melalui ikatan glukokortikoid ke reseptor glukokortikoid 

dan interaksi dengan elemen responsif glukokortikoid dalam nukleus bisa menghambat produksi 

banyak sitokin inflamasi dalam berbagai tipe sel (Rhen dan Cidlowski, 2005). Glukokortikoid 

juga menghambat produksi mediator inflamasi, seperti cyclooxygenase-2, dan menurunkan 

adhesi leukosit ke endothel (Annane dan Bellisan, 2003). Terhadap apoptosis, kortikosteroid juga 

menunjukkan efek potensiasi dan supresi pada proses apoptosis, yang tampaknya bersifat 

spesifik terhadap sel/jaringan (Wesche-Soldato dkk., 2007).   

Metaanalisa tentang efek steroid terhadap survival dan syok septik yang dilakukan oleh 

Minneci dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa kortikosteroid dosis tinggi berakibat buruk 

pada pasien sepsis sementara pemberian dosis rendah yang setara dengan 200-300 mg 

hidrokortison/hari bermanfaat pada pasien sepsis (Minneci dkk., 2004).  
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Suatu metaanalisa yang dilakukan Annane dan teman-teman dengan tujuan untuk 

menganalisis efek sistemik kortikosteroid pada sepsis berat dan syok septik menyimpulkan 

(Annane, 2004) : 

1.  Pemakaian kortikosteroid dosis tinggi (>300 mg hidrokortison) jangka pendek (< 5 hari) tidak 

berpengaruh terhadap keseluruhan kematian pada pasien sepsis dan syok sepsis. 

2.  Pemakaian kortikosteroid dosis rendah (300 mg hidrokortison) jangka panjang (> 5 hari) : 

- Memperbaiki sistem hemodinamik dan memperpendek waktu pemakaian obat     

vasopresor. 

- Menurunkan mortalitas pada 28 hari perawatan di ICU dan RS. 

- Tidak berpengaruh terhadap resiko perdarahan gastrointestinal, superinfeksi dan 

hiperglikemia. 

 

2.2  Skor Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) II  

Memiliki prediksi outcome yang dapat secara pasti dipercaya merupakan kebutuhan di unit 

perawatan intensif (Chisakuta dan Alexander, 1990; Al-Khafaji dkk., 2007). Konsep model 

untuk acute physiology and chronic health evaluation (APACHE), suatu sistem skoring untuk 

menentukan prognosis telah diformulasikan pada tahun 1979. Model awal dimulai dengan 

mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu keadaan penyakit kritis. APACHE 

menyatukan 3 faktor yang didapatkan pada pasien (penyakit, kemampuan cadangan, beratnya 

penyakit) di mana ketiganya tergantung pada terapi yang diberikan (Tabel 2.3). APACHE awal 

terdiri dari 2 bagian : acute physiology score (APS) yang menggambarkan derajat penyakit akut 
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dan chronic health evaluation (CHE) yang mengindikasikan cadangan fisiologis sebelum terjadi 

penyakit akut (Wong dan Knaus, 1991). 

Tabel 2.3  Faktor-faktor yang mempengaruhi outcome pada penyakit akut 

Faktor pasien (sebelum terapi)    Faktor terapi (setelah terapi) 
  
1. Tipe Penyakit 1. Tipe terapi 
2. Cadangan Fisiologis 2. Banyaknya terapi 
    - Umur 3. Respon terapi 
    - Penyakit kronik  
3. Beratnya Penyakit  
  

                                                                     (dikutip dari Wong dan Knaus, 1991)         

Skor APACHE awal tidak menghitung kemungkinan kematian selama perawatan di rumah 

sakit. Hasil dari studi-studi awal penggunaan skor APACHE mengindikasikan bahwa didapatkan 

hubungan antara skor APS dengan kemungkinan kematian selama perawatan di rumah sakit. 

Skor APACHE kemudian digunakan sebagai prediktor kematian pada pasien-pasien baru yang 

dirawat. Kritik terhadap APACHE adalah terlalu banyaknya variable yang dinilai (34 variabel) 

dan lamanya waktu pengumpulan variabel (32 hari). Berdasarkan analisis lebih lanjut dan 

dilakukan modifikasi akhirnya dikembangkan skor APACHE II (Wong dan Knaus, 1991; Al-

Khafaji dkk., 2007). 

Skor APACHE II diperkenalkan pada tahun 1985 dengan beberapa perubahan penting. 

Jumlah variabel dikurangi dari 34 menjadi 12 (Gambar 2.7). Dengan menggunakan analisis 

multivariat bahwa jumlah variabel yang lebih kecil sudah mampu menggambarkan perubahan 

fisiologis didukung dengan ketelitian statistik akhirnya didapatkan 12 variabel. Poin penyakit 

kronis dibuat hanya berdasarkan disfungsi sistem organ yang berat (Gambar 2.7). Kondisi APS, 

penyakit kronik ditambah dengan klasifikasi untuk pasien non operatif dan pembedahan 

emergency serta umur kemudian disatukan menjadi skor APACHE II. Berdasarkan modifikasi 
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ini skor APACHE II terdiri dari 3 bagian : APS (12 variabel; kreatinin:0-8 poin, Glasgow Coma  

Scale : 0-12 poin, 10 variabel lainnya: masing-masing 0-4 poin; poin maksimal 60), poin umur 

(0-6) dan poin penyakit kronik (0-5) dengan skor maksimum 71 (Wong dan Knaus, 1991). 

Sistem APACHE II telah dievaluasi pada suatu studi terhadap 5815 pasien dari 13 pusat 

kesehatan, dari hasil studi ini didapatkan hubungan antara skor APACHE II dengan angka 

kematian selama perawatan di rumah sakit (Gambar 2.6). Tiap kenaikan 3 poin dalam APACHE 

II berhubungan dengan kematian di rumah sakit yang meningkat (p <0,05). Melalui analisis 

multivariat dari data APACHE II kemudian dilakukan penghitungan yang menghasilkan prediksi 

kematian (Predicted Death Rate, PDR) (Chisakuta dan Alexander, 1990; Wong dan Knaus 

1991). 

 
Gambar 2.6  Hubungan antara perkiraan dan hasil pengamatan angka kematian untuk    

                     berbagai tingkatan skor APACHE II (dikutip dari Wong dan Knaus, 1991)  

(LIHAT LAMPIRAN GAMBAR SKOR APACHE) 
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Dari beberapa studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa skor APACHE II akurat dan 

valid. APACHE II berisi data-data obyektif yang dapat digunakan untuk mengukur beratnya 

penyakit secara akurat dan dapat digunakan sebagai alat prediksi kematian yang cakap pada 

pasien baik secara individual maupun grup dalam lingkup kategori penyakit yang luas. Apabila 
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skor APACHE II dikombinasikan dengan gambaran penyakit yang jelas, skor ini berguna untuk 

stratifikasi penyakit akut berdasarkan prognosis dan dapat membantu peneliti membandingkan 

keberhasilan bentuk terapi baru (Wong dan Kanus,1991; Al-Khafaji dkk., 2007).     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 
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Gambar 3.1 Kerangka konseptual penelitian 

 

3.2    Hipotesis Penelitian 

Pemberian kortikosteroid dosis rendah pada terapi sepsis dapat memperbaiki keadaan klinis 

pasien sepsis dengan menggunakan evaluasi skor APACHE II. 

 

BAB 4 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Respon Imun 
Pada Sepsis 

Respon Pro-inflamasi 
TNF-α, IL-1, IFN-γ 

Respon Anti-inflamasi 
IL-10, IL-4, IL-1ra 

MARS 
Mixed Antagonist Response Syndrom 

Keadaan 
Hiperinflamasi 

Keadaan 
Anti-inflamasi 

SIRS 
Systemic Inflamatory 
 Respone Syndrome 

CARS 
Compensatory  

Anti-inflammatory Syndrome 

Kardiovascular compromise (syok) 
Apoptosis-Nekrosis 
Disfungsi Organ (MODS/MOF) 

Supresi Sistem Imun 

Kortikosteroid 
Dosis Rendah 
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4.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan randomisasi (Eksperimental Randomized 

Control, RCT). 

 

4.2   Populasi, Ukuran Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

4.2.1  Populasi  

4.2.1.1  Populasi Sasaran : pasien sepsis. 

4.2.1.2  Populasi Sumber : pasien sepsis yang dirawat di rumah sakit. 

4.2.1.3 Populasi Studi : pasien sepsis yang dirawat di bangsal Penyakit Dalam, bagian Ilmu 

Penyakit Dalam RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

4.2.2  Ukuran sampel 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen pendahuluan sederhana dengan    

menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel 

ditentukan masing-masing antara 10 s/d 20 (Dahlan, 2005; Sugiyono, 2009). 

4.2.3  Teknik pengambilan sampel 

Tehnik pengambilan sampel menggunakan pencuplikan random sederhana dengan cara 

melakukan pengundian. 

 

 

4.3  Variabel Penelitian 
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4.3.1  Identifikasi Variabel 

4.3.1.1 Variabel Bebas :  

Kortikosteroid dosis rendah  

(metilprednisolon 60 mg/hari, setara  dengan hidrokortison 300mg/hari) 

4.3.1.2 Variabel tergantung : 

Perbaikan klinis (dinyatakan dengan Skor APACHE II) 

4.3.2  Definisi Operasional 

4.3.2.1  Sepsis  

Sepsis adalah respon inflamasi sistemik yang disebabkan oleh mikroorganisme (infeksi), 

secara klinis ditandai dengan 2 atau lebih keadaan berikut : suhu aksiler >38ºC atau <36ºC, 

denyut jantung > 90 kali/menit, frekuensi napas > 20 kali/menit, leukosit darah >12.000/mm3 

atau < 4.000/mm3, tanpa disertai syok dengan disertai ada atau tidak adanya bakteri dalam darah. 

4.3.2.2  Syok septik  

Syok septik adalah sepsis dengan hipotensi meskipun telah diberikan resusitasi cairan 

secara adekuat atau memerlukan vasopresor untuk mempertahankan tekanan darah dan perfusi 

organ. 

4.3.2.3  Kortikosteroid dosis rendah 

Kortikosteroid dosis rendah : digunakan metilprednisolon 60mg/hari (setara dengan  

hidrokortison 300 mg/hari) diberikan intravena dalam dosis terbagi 20mg tiap 8 jam,  dilakukan 

tappering dosis 20mg pada hari ke-3, ke-5 dan ke-7, kemudian distop. 

4.3.2.4  Perbaikan klinik 
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Perbaikan klinik dinyatakan dengan berkurangnya skor APACHE II.  

4.3.2.5  Skor APACHE II 

Skor pada skala 0-71, kenaikan skor berhubungan dengan peningkatan prediksi kematian 

penderita. Dilakukan evaluasi pada saat datang ke rumah sakit, hari ke-3, hari ke-5 dan  hari ke-7 

perawatan. Penghitungan skor dengan sistem komputerisasi. 

Skor APACHE II Terdiri dari : 

1.  Variabel fisiologis akut yang terdiri dari suhu, mean arterial pressure (MAP), frekuensi 

jantung, frekuensi napas, status oksigenasi, PH arteri, kadar natrium, kadar kalium, kadar 

creatinin, hematokrit, jumlah leukosit, glasgow coma score (GCS). Diberikan poin 0-8 untuk 

kadar kreatinin, poin 0-12 untuk GCS dan poin 0-4 untuk 10 variabel lainnya, dengan poin 

maksimal 60.  

2.  Umur, diberikan poin 0-6. 

3.  Penyakit kronik, jika penderita memiliki riwayat gangguan sistem organ berat atau penderita 

immunocompromise diberikan : 

a. Poin 5 untuk penderita non operatif dan operasi emergency. 

b. Poin 2 untuk penderita post operasi elektif. 

Gangguan fungsi organ dan immunocompromise apabila memenuhi kriteria : 

Hepar : biopsi menunjukkan adanya sirosis dan diketahui adanya hipertensi portal, adanya 

episode perdarahan saluran cerna bagian atas yang disebabkan oleh hipertensi portal, atau 

adanya episode encepalopati hepatikum. 

Kardiovaskuler : New York Heart Association Kelas IV 
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Respiratorius : penyakit retriksi kronik, obstruksi atau penyakit vaskuler yang menyebabkan 

retriksi berat pada saat exercise seperti tidak mampu menaiki tangga, tidak mampu 

melakukan tugas rumah tangga sehari-hari, polisitemia sekunder, hipertensi pulmonal berat 

(> 40mmHg) atau respirator dependency. 

Ginjal : menjalani hemodialisis kronik. 

Immunocompromise: pasien mendapatkan terapi yang menyebabkan mudah terkena infeksi 

seperti pemakaian imunosupresif, kemoterapi, radiasi, steroid dosis tinggi atau menderita 

penyakit yang menyebabkan mudah terkena infeksi seperti leukemi, limphoma, AIDS.  

 

4.4  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di bangsal Penyakit Dalam, bagian Ilmu Penyakit Dalam RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta, mulai bulan Desember 2008 sampai Mei 2009. 

 

4.5  Prosedur Pengumpulan Data 

Seluruh pasien mendapatkan terapi dasar sepsis yang sama, sesuai dengan panduan terapi 

sepsis dari surviving sepsis campaign. Pada kelompok perlakuan mendapatkan terapi 

suplementasi tambahan berupa metilprednisolon intravena 20 mg/8 jam dan dilakukan tappering 

dosis metilprednisolon 20mg pada hari ke-3, ke-5 dan ke-7, kemudian distop. Pengumpulan data 

dilakukan pada saat pasien datang, hari ke-3, hari ke-5 dan hari ke-7 perawatan. 

Prosedur pengumpulan data terdiri dari : 

4.5.1  Wawancara 
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Dilakukan wawancara baik pada pasien langsung (autoanamnesis) bila pasien sadar dan 

/atau dengan kelurganya bila pasien tidak sadar/kesadaran menurun, sehingga didapat 

karakteristik responden mencakup identitas, perjalanan penyakit, riwayat penyakit sebelumnya, 

riwayat pengobatan sebelumnya serta adanya penyakit penyerta. 

4.5.2  Pemeriksaan Fisik 

Dilakukan pemeriksaan fisik meliputi tanda vital, tingkat  kesadaran,  pemeriksaan sistem 

tubuh. 

4.5.3  Pemeriksaan Penunjang 

1. Pemeriksaan laboratorium meliputi Hct, leukosit, kreatinin, natrium, kalium, analisis gas 

darah, kultur darah dan kultur dari tempat yang dicurigai sebagai sumber infeksi. 

2. Pemeriksaan radiologis dilakukan untuk menunjang diagnostik penyakit yang mendasari 

terjadinya sepsis, yang meliputi pemeriksaan foto thorak dan USG. Pembacaan hasil 

pemeriksaan radiologi dilakukan secara terpisah oleh ahli radiologi. 

4.6  Cara Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis statistik dengan menggunakan program 

SPSS.13 for windows. Uji hipotesis dengan menggunakan uji t tidak berpasangan untuk 

mengetahui perbedaan rerata dua kelompok tiap variabel atau uji Mann Whitney untuk 

alternatifny.  

 

4.7  Alur penelitian 

 

 
Pasien sepsis  
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Gambar 4.1  Alur penelitian 

 

4.8  Etika Penelitian 

Semua pasien yang diikutsertakan sebagai subyek penelitian, diberikan penjelasan terlebih 

dahulu tentang tujuan dan manfaat penelitian. Setelah diberikan penjelasan kepada pasien atau 

keluarga yang mewakili dan bersedia diikutsertakan dalam penelitian mengisi dan 

menandatangani lembar perstujuan. Etika penelitian ini didapatkan dari Komite Etik RSUD Dr 

Moewardi / FK UNS, Surakarta. 

 

 

 

 

Skor APACHE II 

Skor APACHE II 

Hari ke-3 Hari ke-5 

Terapi sepsis tanpa 
kortikosteroid dosis 
rendah (kontrol) 

Terapi sepsis dengan 
kortikosteroid dosis 
rendah 

Hari ke-7 

Randomisasi 
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BAB 5 
HASIL PENELITIAN 

 

 

5.1  Karakteristik Subyek Penelitian 

Tabel 5.1  Perbandingan karakteristik kedua kelompok penelitian 
 

VARIABEL 
PERLAKUAN KONTROL ANALISIS 

(N=13) % (N=13) % VALUE p 
 
JENIS KELAMIN       
  Laki-laki 5 38,46 8 61,54 χ2=1,47 0,239 
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  Perempuan 8 61,54 5 38,46    
       
JENIS KUMAN       
  Kuman Gram (-) 4 30,77 6 46,15 Z=0,39 0,998 
  Kuman Gram (+) 4 30,77 1 7,69   
  Tidak diketahui 5 38,46 6 46,15   
       
SUMBER INFEKSI      
  Infeksi Saluran Kencing 5 38,46 8 61,54 Z=0,59 0,879 
  Pneumonia 2 15,38 2 15,38   
  Leptospirosis 2 15,38 1 7,69   
  Demam Thypoid 1 7,69 1 7,69   
  Ulkus Diabetik 1 7,69 1 7,69   
  Gastroenteritis Akut 1 7,69 0 0,00   
  Septik Arthritis 1 7,69 0 0,00   
       
PENYAKIT KRONIK           
  Tanpa Penyakit Kronik   13 100,00 12 92,31 χ2=1,04 1,000 
  Dengan Penyakit Kronik 0 0,00 1 7,69   
       

 
Keterangan : uji data kategorikal dilakukan dengan uji Chi Kuadrat (χ2), uji Fisher atau uji  
Kolmogorov Smirnov 
 
 

Selama masa studi didapatkan 26 subyek penelitian, yang terdiri dari 13 pasien sebagai 

kelompok perlakuan yang mendapat terapi suplementasi metilprednisolon dosis rendah dan 13 

pasien sebagai kelompok kontrol. Seluruh pasien secara lengkap diikuti selama 7 hari untuk 

mengetahui perbaikan klinis berdasarkan skor APACHE II. Tidak didapatkan berbedaan yang 

secara statistik bermakna untuk data demografi kedua kelompok (p >0,05) (Tabel 5.1), dapat 

dikatakan kedua kelompok setara. 

Umur rata-rata 41,23 ± 16,09 tahun pada kelompok perlakuan dan 55,00 ± 21,73 pada 

kelompok kontrol, tidak didapatkan perbedaan rerata umur yang bermakna (p =0,079) pada 

kedua kelompok (Tabel 5.2). Dapat dikatakan rerata umur kedua kelompok setara. 

Pada awal penelitian tidak didapatkan berbedaan yang secara statistik bermakna pada rerata 

variabel fisiologis akut, skor APACHE II dan predicted death rate (PDR) (p >0,05) (Tabel 5.2). 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada awal penelitian kedua kelompok setara. 
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Tabel 5.2  Perbandingan rerata variabel kedua kelompok pada kondisi awal 
 

VARIABEL 
PERLAKUAN KONTROL ANALISIS 

rerata SD rerata SD VALUE p 
       
Umur (tahun) 41,23 16,09 55,00 21,73 t=-1,87 0,07 
Suhu (°C) 38,65 0,99 38,33 0,73 t=0,92 0,366 
Heart Rate (x/menit) 108,31 10,09 108,46 10,65 t=-0,04 0,970 
Respirasi (x/menit) 26,92 4,80 29,54 6,69 Z=-0,76 0,448 
Lekosit (/mm3) 15669,23 8102,09 15876,92 6733,64 t=-0,07 0,944 
MAP (mmHg) 89,23 12,62 98,00 9,30 t=-2,02 0,055 
Pa O2 (mmHg) 118,03 34,77 94,54 34,28 t=1,73 0,096 
Ph arteri 7,39 0,26 7,42 0,06 Z=-0,13 0,898 
Sodium (mmol/L) 133,92 5,48 132,77 9,08 Z=-0,03 0,979 
Potasium (mmol/L) 3,89 0,88 4,02 0,77 t=-0,40 0,693 
Creatinin (gr/dl) 1,77 1,23 2,45 3,59 Z=-0,05 0,959 
Hematokrit (%) 28,40 8,26 34,84 9,55 t=-1,84 0,079 
GCS 14,31 1,37 14,77 0,59 Z=-0,67 0,502 
APACHE II 10,77 6,23 12,69 5,69 t=-0,82 0,420 
PDR  15,51 13,24 18,61 10,97 Z=-1,00 0,315 
              

 
Keterangan : uji data numerik dilakukan dengan uji t tidak berpasangan untuk mengetahui  
perbedaan rerata dua kelompok tiap variabel atau uji Mann Whitney untuk alternatifnya. 
 
 
5.2  Penilaian Perbaikan Klinis Berdasarkan Skor APACHE II 

Selama masa studi didapatkan perbaikan klinis pada kedua kelompok, di mana didapatkan 

penurunan rerata skor APACHE II pada hari ke-3, ke-5 dan ke-7 (Gambar 5.1).  

Didapatkan perbedaan rerata variabel fisiologis akut yang berbeda bermakna pada kedua 

kelompok yaitu rerata variabel suhu (p =0,039) dan MAP (p =0,041) yang keduanya terjadi pada 

hari ke-5 (Tabel 5.3). 

 
Tabel 5.3  Analisis variabel fisiologis akut skor APACHE II 
 

VARIABEL 
PERLAKUAN KONTROL ANALISIS 

rerata SD rerata SD VALUE p 
       
Suhu-1 (°C) 38,65 0,99 38,33 0,73 t=0,92 0,366 
Suhu-3 (°C) 36,46 0,28 36,74 0,57 t=-1,62 0,118 
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Suhu-5 (°C) 36,45 0,50 36,97 0,67 Z=-2,06 0,039 * 
Suhu-7 (°C) 36,68 0,46 36,61 0,33 t=0,49 0,631 
       
Heart Rate-1 (x/menit) 108,31 10,09 108,46 10,65 t=-0,04 0,970 
Heart Rate-3 (x/menit) 81,38 11,98 86,61 9,39 Z=-1,68 0,094 
Heart Rate-5 (x/menit) 80,31 5,02 82,77 9,15 t=-0,85 0,404 
Heart Rate-7 (x/menit) 81,38 6,45 80,77 6,76 Z=-0,08 0,937 
       
Respirasi-1 (x/menit) 26,92 4,80 29,54 6,69 Z=-0,76 0,448 
Respirasi-3 (x/menit) 22,92 4,37 23,38 5,06 Z=-0,03 0,979 
Respirasi-5 (x/menit) 20,69 5,58 21,85 2,64 Z=-0,67 0,501 
Respirasi-7 (x/menit) 20,15 2,64 20,77 2,52 Z=-0,50 0,424 
       
Lekosit-1 (/mm3) 15669,23 8102,09 15876,92 6733,64 t=-0,07 0,944 
Lekosit-3 (/mm3) 13338,46 7404,68 14976,92 8903,29 t=-0,51 0,615 
Lekosit-5 (/mm3) 11369,23 4722,71 9638,46 6449,75 Z=-1,41 0,158 
Lekosit-7 (/mm3) 11861,54 5977,81 7992,31 3608,66 t=1,99 0,057 
       
MAP-1 (mmHg) 89,23 12,62 98,00 9,30 t=-2,02 0,055 
MAP-3 (mmHg) 86,38 9,65 94,35 10,50 t=-2,02 0,055 
MAP-5 (mmHg) 89,85 9,22 100,38 11,24 Z=-2,04 0,041 * 
MAP-7 (mmHg) 89,74 7,26 98,79 11,97 Z=-1,82 0,068 
       
Pa O2 -1 (mmHg) 118,03 34,77 94,54 34,28 t=1,74 0,096 
Pa O2 -3 (mmHg) 96,13 28,08 87,54 27,59 t=0,79 0,439 
Pa O2 -5 (mmHg) 91,69 11,27 90,26 9,85 t=0,35 0,733 
Pa O2 -7 (mmHg)  93,30 22,51 84,73 10,25 Z=-0,85 0,397 
       
Ph arteri -1 7,39 0,26 7,42 0,06 Z=-0,13 0,898 
Ph arteri -3 7,43 0,04 7,43 0,05 t=-0,30 0,765 
Ph arteri -5 7,39 0,14 7,43 0,05 Z=-0,46 0,644 
Ph arteri -7 7,41 0,13 7,45 0,05 Z=-0,89 0,369 
Lanjutan ……… 
       
Sodium -1 (mmol/L) 133,92 5,48 132,77 9,08 Z=-0,026 0,979 
Sodium -3 (mmol/L) 136,61 6,19 137,46 4,03 t=-0,413 0,684 
Sodium -5 (mmol/L) 136,46 5,03 138,77 3,32 t=-1,381 0,180 
Sodium -7 (mmol/L 136,85 4,77 137,92 3,35 t=-0,665 0,512 
       
Potasium -1 (mmol/L) 3,89 0,88 4,02 0,77 t=-0,400 0,693 
Potasium -3 (mmol/L) 3,92 0,93 3,94 1,05 t=-0,039 0,969 
Potasium -5 (mmol/L) 3,99 0,79 3,63 0,89 t=1,088 0,287 
Potasium -7 (mmol/L) 4,25 0,77 3,68 0,71 t=1,956 0,062 
       
Creatinin -1 (g/dl) 1,77 1,23 2,45 3,59 Z=-0,051 0,959 
Creatinin -3 (g/dl) 1,30 0,83 2,01 2,71 Z=-0,335 0,737 
Creatinin -5 (g/dl) 1,01 0,57 1,33 1,29 Z=-0,103 0,918 
Creatinin -7 (g/dl)  
 

0,98 
 

0,43 
 

1,04 
 

0,68 
 

Z=-0,490 
 

0,624 
 

Hematokrit -1 (%) 28,40 8,26 34,84 9,55 t=-1,838 0,079 
Hematokrit -3 (%) 29,57 4,60 30,39 5,84 t=-0,399 0,694 
Hematokrit -5 (%) 32,34 5,25 31,85 4,09 t=0,267 0,792 
Hematokrit -7 (%)  34,98 6,03 32,70 4,49 Z=-1,309 0,191 
       
GCS – 1 14,31 1,37 14,77 0,59 Z=-0,671 0,502 
GCS – 3 14,69 0,86 15,00 0,00 Z=-1,442 0,149 
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GCS – 5 15,00 0,00 15,00 0,00 Z=0,000 1,000 
GCS – 7 15,00 0,00 15,00 0,00 Z=0,000 1,000 
       

 
Keterangan : uji data numerik dilakukan dengan uji t tidak berpasangan untuk mengetahui  
perbedaan rerata dua kelompok tiap variabel atau uji Mann Whitney untuk alternatifnya. 
 
 

 
Keterangan : uji data numerik dilakukan dengan uji t tidak berpasangan untuk mengetahui 
perbedaan rerata dua kelompok tiap variabel atau uji Mann Whitney untuk alternatifnya.* = 
berbeda bermakna. 
 
 

Tidak didapatkan perbedaan yang secara statistik bermakna untuk skor APACHE II 

(Gambar 5.1) dan PDR (Gambar 5.2) pada hari ke-3 dan ke-5 (p >0,05). Didapatkan perbedaan 

yang secara statistik bermakna pada skor APACHE II (p =0,017) dan PDR (p =0,017) hari ke-7, 

di mana skor pada kelompok perlakuan lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol (Gambar 

5.1 dan Gambar 5.2).  
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Gambar 5.1  Grafik penilaian skor APACHE II 
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Gambar 5.2  Grafik penilaian predicted death rate (PDR) 
 

Keterangan : uji data numerik dilakukan dengan uji t tidak berpasangan untuk mengetahui 
perbedaan rerata dua kelompok tiap variabel atau uji Mann Whitney untuk alternatifnya.* = 
berbeda bermakna. 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 
 
 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui efek kortikosteroid dosis rendah 

pada pasien sepsis. Pada prinsipnya kematian pasien dalam keadaan sepsis disebabkan oleh 

beratnya penyakit yang mendasari serta efek sitokin pro-inflamasi yang dominan/berlebihan. 

Salah satu cara mengurangi efek kesakitan dan kematian akibat sepsis, selain dengan melakukan 

penatalaksanaan untuk penyakit yang mendasari adalah dengan menekan produksi sitokin pro-

inflamasi. Kortikosteroid dosis rendah terbukti telah mampu mencegah transkripsi mRNA 

menjadi DNA yang secara langsung dapat mencegah sintesis sitokin pro-inflamasi (Annane dan 

Bellisant, 2003; Rhen dan Cidlowski, 2005; Prasetyo, 2008). 

Berdasarkan hal tersebut didapatkan pemikiran pada peneliti bahwa pemberian 

kortikosteroid dosis rendah dapat menekan proses pengeluaran sitokin pro-inflamasi yang 

manifestasi klinisnya berupa penurunan angka kesakitan dan kematian pasien sepsis. Konsep ini 

digunakan sebagai usaha untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian pasien sepsis di 

RSDM pada khususnya dan di dunia pada umumnya. 

Pada penelitian ini pasien sepsis yang masuk ke bangsal Penyakit Dalam RSDM tanpa 

adanya syok septik dipisahkan secara random menjadi dua kelompok, yaitu sebagai kelompok 

perlakuan dan sebagai kelompok kontrol. Kedua kelompok kemudian mendapatkan terapi dasar 

sepsis yang sama sesuai panduan Surviving Sepsis Campaign. Pada kelompok perlakuan 

mendapat terapi suplementasi tambahan kortikosteroid dosis rendah berupa metilprednisolon 20 

mg yang diberikan intra vena tiap 8 jam. Dosis kortikosteroid dosis rendah yang setara dengan 

200-300 mg hidrokortison perhari dapat dilihat pada lampiran A. Kami lakukan penilaian tingkat 

kesakitan dan prediksi kematian pada kedua kelompok dengan menggunakan evaluasi perbaikan 
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klinik berdasarkan skor APACHE II. Penilaian kami lakukan pada hari ke-1, ke-3, ke-5, dan ke-7 

perawatan.  

Dari hasil penelitian kami pada perbandingan karakteristik kedua kelompok penelitian 

tidak didapatkan perbedaan yang secara statistik bermakna pada jenis kelamin, jenis kuman 

penyebab sepsis, diagnosis penyakit yang mendasari sumber infeksi maupun penyakit kronik 

yang diderita (p >0,05) (Tabel 5.1). Dapat dikatakan bahwa kedua kelompok adalah setara. 

Untuk perbandingan rerata umur kedua kelompok (tabel 5.2), pada kelompok perlakuan 

didapat rerata umur 41,23 ± 16,09, sedangkan rerata umur pada kelompok kontrol 55,00 ± 21,73. 

Dengan menggunakan uji t tidak berpasangan tidak didapatkan perbedaan yang secara statistik 

bermakna antara kedua kelompok (p =0,079). Dengan demikian rerata umur kedua kelompok 

adalah setara. Penelitian oleh Arifin dan Guntur tahun 2004, di RSDM didapatkan kejadian 

sepsis banyak pada pasien dengan umur lebih atau sama dengan 60 tahun dengan n 34 (38%) 

(Arifin dan Guntur, 2005). 

Tabel 5.2 menunjukkan perbandingan rerata variabel kedua kelompok penelitian pada 

kondisi awal. Tidak didapatkan perbedaan yang secara statistik bermakna pada awal penelitian 

antara kedua kelompok pada rerata ke-12 variabel gangguan fisiologis akut (p >0,05). Pada 

kedua kelompok didapatkan panas, takikardi, takipneu, leukositosis, gangguan elektrolit berupa 

hiponatremi, gangguan fungsi ginjal dan gangguan kesadaran yang secara statistik tidak berbeda 

bermakna. Dapat dikatakan bahwa pada awal penelitian kondisi gangguan fisiologis akut pada 

kedua kelompok adalah setara. 

Tabel 5.2 juga menunjukkan tidak adanya perbedaan yang secara statistik bermakna 

diantara kedua kelompok baik pada skor APACHE II awal (p =0,420) maupun PDR awal (p 

=0,315). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada awal penelitian kedua kelompok setara 
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dalam tingkat kesakitan dan prediksi kematian. Kreuzer dan kawan-kawan pada penelitian 

terhadap pasien-pasien pasca operasi jantung di mana sepsis dan syok septik merupakan 

penyebab utama kematian pasca operasi mendapatkan bahwa skor APACHE II dapat digunakan 

sebagai prediksi awal terjadinya komplikasi sepsis (Kreuzer dkk., 1992). 

Dari tabel 5.1 dan 5.2 tampak bahwa pada kondisi awal penelitian tidak didapatkan 

perbedaan yang secara statistik bermakna baik pada variabel umur, variabel penyakit kronik, 

variabel gangguan fisiologis akut, skor APACHE II maupun PDR. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa pada awal penelitian kedua kelompok setara, apabila pada penilaian klinis yang 

kami lakukan pada hari ke-3, ke-5 dan ke-7 didapatkan perbedaan yang secara statistik bermakna 

maka perbedaan yang terjadi tersebut disebabkan oleh perlakuan yang dilakukan (terapi 

suplementasi tambahan berupa kortikosteroid dosis rendah, digunakan metilpredisolon 20mg 

yang diberikan intra vena tiap 8 jam). 

Dari 12 variabel fisiologis akut APACHE II yang dinilai, terdapat dua variabel pada kedua 

kelompok yang memiliki perbedaan bermakna, yaitu variabel rerata suhu (p =0,039) dan variabel 

rerata mean arterial pressure (MAP) (p =0,041) (Tabel 5.3). Kedua perbedaan yang secara 

statistik bermakna ini terjadi pada hari ke-5 perawatan. 

Pada kelompok kontrol didapatkan kenaikan rerata suhu pada hari ke-5 sebesar 0,23 poin 

bila dibandingkan rerata suhu pada hari ke-3. Sementara pada kelompok perlakuan didapatkan 

penurunan rerata suhu 0,01 poin pada hari ke-5 bila dibandingkan rerata suhu pada hari ke-3. 

Perbedaan variabel rerata suhu pada hari ke-5 ini berbeda bermakna pada kedua kelompok (p 

=0,039). Kami berpendapat bahwa pemberian kortikosteroid dosis rendah pada kelompok 

perlakuan akan menekan produksi TNF-α dan IL-1, oleh karena kedua sitokin pro-inflamasi 

inilah yang akan memacu produksi panas. Tumor necrosis factor (TNF) dan interleukin-1 (IL-1) 
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adalah zat pirogen yang diketahui diproduksi oleh makrofag selama sepsis, di mana melalui 

produksi prostaglandin E2 dan cyclic AMP akan menaikan suhu melalui interaksi dengan pusat 

termoregulasi di hipotalamus (Cruz dan Dellinger, 2003).  

Prasetyo pada penelitian hewan coba mencit mendapatkan bahwa pada hari ke-5 pasca 

pemaparan LPS didapatkan ekspresi NF-κB yang lebih sedikit pada kelompok sepsis yang 

diberikan kortikosteroid dosis rendah bila dibandingkan kelompok tanpa kortikosteroid, yang 

secara statistik berbeda bermakna (p =0,033) (Prasetyo, 2008). Kami berpendapat bahwa dengan 

jumlah ekspresi NF-κB yang lebih sedikit maka ekspresi TNF-α dan IL-1 juga berkurang. Studi-

studi pada human endotoxemia model menujukkan bahwa kortikosteroid akan menghambat 

pengeluaran TNF-α dan IL-6 (De Kruif dkk., 2007).  

Syok septik didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik di bawah 90 mmHg atau mean 

arterial pressure (MAP) di bawah 60 mmHg. Penggunaan MAP dalam konteks ini lebih 

menggambarkan tekanan pembuluh darah perifer yang berhubungan dengan gangguan perfusi 

organ (Hollenberg, 2003). Pada resusitasi awal, target MAP pada pasien sepsis adalah 65-70 

mmHg (Palizas, 2004). Dosis rendah kortikosteroid dapat memperbaiki syok, efek steroid dalam 

memperbaiki tonus vaskuler sudah diketahui lama sebelum ditemukan efek kortikosteroid 

sebagai anti inflamasi (Guntur, 2006). 

Pada variabel skor APACHE II, nilai MAP 70-109 dikatakan normal dengan skor yang 

diberikan 0. Pada penelitian ini didapatkan rerata nilai MAP yang berbeda bermakna pada hari 

ke-5, akan tetapi masih dalam nilai MAP normal, di mana MAP pada kelompok perlakuan 89,85 

sedangkan pada kelompok kontrol 100,38.  

Pada gambar 5.1 tampak grafik rerata skor APACHE II yang secara statistik berbeda 

bermakna antara kedua kelompok pada hari ke-7 (p =0,017), di mana skor pada kelompok 
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perlakuan lebih rendah. Pada kelompok perlakuan didapatkan perubahan rerata skor APACHE II 

pada hari ke-7 sebesar 7,77 poin dibandingkan rerata skor APACHE II hari ke-1. Sementara pada 

kelompok kontrol didapatkan perubahan rerata skor APACHE II pada hari ke-7 sebesar 5,23 

poin dibandingan skor APACHE II hari ke-1. Kami berpendapat bahwa pemberian kortikosteroid 

dosis rendah dapat mengurangi ekspresi sitokin pro-inflamasi yang manifestasi klinisnya berupa 

penurunan angka kesakitan yang dapat dinilai berdasarkan penurunan skor APACHE II. 

Kuhn dan kawan-kawan pada penelitian terhadap pasien-pasien pasca operasi jantung 

mendapatkan bahwa pengurangan skor APACHE II ≥ 7 poin pada hari ke-1 sampai hari ke-5 

pasca operasi mengindikasikan prognosis yang lebih baik (Kuhn dkk., 2000). Dari hasil 

penelitian kami pada kelompok perlakuan didapatkan perubahan poin 7,77 pada skor APACHE 

II hari ke-7 apabila dibandingkan skor APACHE II hari ke-1, perubahan poin ini sama dengan 

yang diperoleh dari hasil penelitian Kuhn dan kawan-kawan, sehingga kami berpendapat bahwa 

prognosis pada kelompok perlakuan lebih baik bila dibandingan kelompok kontrol.  

Pada penelitian ini perbedaan rerata skor APACHE II kedua kelompok pada hari ke-3 (p 

=0,142) dan ke-5 (p =0,054) secara statistik tidak bermakna (Gambar 5.1). Berdasarkan evaluasi 

nilai p pada kedua kelompok didapatkan nilai p dengan kecenderungan menurun, yang 

mendekati nilai p<0,05 (secara statistik berbeda bermakna) pada hari ke-5, dan kemudian 

menjadi berbeda bermakna pada hari ke-7. Kami berpendapat bahwa pada hari ke-5 sudah mulai 

terjadi penurunan kadar TNF-α.  

Prasetyo pada penelitian hewan coba mencit mendapatkan bahwa pada hari ke-5 pasca 

pemaparan LPS didapatkan ekspresi NF-κB yang lebih sedikit pada kelompok sepsis yang 

diberikan kortikosteroid dosis rendah dibandingkan kelompok tanpa kortikosteroid, yang secara 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



statistik berbeda bermakna (p =0,033) (Prasetyo, 2008). Kami berpendapat bahwa penurunan 

ekspresi NF-κB akan menurunkan ekspresi sitokin pro-inflamasi.  

Penelitian pendahuluan oleh Nurudin dan kawan-kawan tentang efek pemberian 

kortikosteroid dosis rendah dan insulin intensif pada pasien sepsis tahap awal dengan Diabetes 

Mellitus di RSDM tahun 2008, didapatkan dari 10 sampel yang diteliti 9 pasien mengalami 

perbaikan sepsis < 5 hari. Perbaikan sepsis dinyatakan apabila didapatkan perbaikan dalam 2 

tanda vital sesuai kriteria Bone dan perbaikan klinis serta angka leukosit yang menurun (Nurudin 

dkk., 2008).  

Pada penelitian ini didapatkan perbedaan rerata PDR yang bermakna pada kedua kelompok 

pada hari ke-7 (p =0,017) (Gambar 5.2), di mana PDR kelompok perlakuan lebih rendah. Kami 

berpendapat bahwa pemberian kortkosteroid dosis rendah pada pasien sepsis akan menurunkan 

angka kematian akibat dari ekspresi sitokin pro-inflamasi yang berkurang. 

Prasetyo pada penelitian hewan coba mencit mendapatkan bahwa pada pengamatan 

survival rate didapatkan 70% kelompok sepsis tanpa kortikosteroid dosis rendah mengalami 

kematian, sedangkan kelompok sepsis yang diberi kortikosteroid dosis rendah tingkat 

kematiannya 10%. Hasil tersebut memperlihatkan adanya perbedaan tingkat kematian yang 

sangat bermakna antara kedua kelompok (p =0,020) (Prasetyo, 2008). 

Metaanalisis yang dilakukan Annane dan kawan-kawan dengan tujuan menganalisis efek 

sistemik kortikosteroid pada sepsis berat dan syok septik menyimpulkan bahwa pemakaian 

kortikosteroid dosis rendah (300mg hidrokortison) jangka panjang (> 5 hari) akan menurunkan 

mortalitas pada 28 hari perawatan di ICU dan RS (Annane dkk., 2004). 

Skor APACHE II dinyatakan pada skala 0−71, kenaikan skor berhubungan dengan 

peningkatan prediksi kematian penderita. Dari hasil penelitian kami didapatkan skor APACHE II 
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dan PDR yang lebih rendah pada kelompok perlakukan, yang secara statistik berbeda bermakna 

pada hari ke-7 (p =0,017) (Gambar 5.1 dan Gambar 5.2).  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tersebut di atas didapatkan bahwa  pemberian 

kortikosteroid dosis rendah pada terapi sepsis dapat memperbaiki keadaan klinis pasien sepsis, 

ditandai dengan penurunan tingkat kesakitan dan prediksi kematian yang menurun sesuai dengan 

skor APACHE II, dengan demikian hipotesis kami terjawab.  

Pada penelitian ini ditemui keterbatasan di mana diagnosis sepsis ditegakkan secara klinis 

kemudian dilakukan kultur, sehingga apabila dalam perjalanan pengamatan pada hari berikutnya 

didapatkan hasil kultur yang negatif sulit membedakan sampel yang diteliti apakah benar-benar 

sepsis atau SIRS. Sehingga perlu kiranya untuk penelitian berikutnya memeriksa biomarker 

sepsis yang lain seperti Prokalsitonin. 
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BAB 7 
PENUTUP 

 
 

7.1    Kesimpulan  

Pemberian kortikosteroid dosis rendah pada terapi sepsis dapat memperbaiki keadaan klinis 

pasien sepsis dengan menggunakan evaluasi skor APACHE II. 

 

7.2  Saran  

1. Pemberian kortikosteroid dosis rendah dapat digunakan dalam protokol terapi sepsis. 

2. Terapi kortikosteroid dosis rendah diberikan > 5 hari. 

3. Penderita sepsis yang dirawat di RSDM dilakukan penghitungan skor APACHE II. 

4. Dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan petanda biomarker sepsis. 
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