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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Penelitian
Saluran empedu dalam keadaan normal mempunyai tekanan 7-14 cm H2O

dan biasanya steril,tapi dalam keadaan obstruksi partial atau total terjadi stasis
bilier,bakteri masuk ke saluran empedu melalui rute enterohepatik,ascending
melalui saluran empedu dari duodenum dan hematogen, sehingga meningkatkan
kemungkinan pasien mengalami kholangitis akut. Kontaminasi bakteri di saluran
bilier saja tidak menimbulkan kholangits secara klinis, sedangkan kombinasi dari
kontaminasi bakteri dan obstruksi bilier memungkinkan terjadinya kholangitis
1,2,3

Beberapa penelitian telah menemukan pola mikroorganisme yang dominan
ditemukan di saluran empedu :
Gram negatif aerob : E coli, Klebsiella, Proteus dan Pseudomonas
Gram positif : Streptococci, Enterococci,Staphylococci
Anaerob : Streptococci,Clostridium welchii dan Bacteroides fragilis.
Hasil sensitivitas disebutkan telah terjadi resistensi terhadap sefalosporin
generasi ke II, dan masih menunjukkan kepekaan terhadap sefalosporin generasi
ke III dan ke IV. 1,2,3
Angka kematian Kholangitis akut 65-100 % bila tidak memperoleh
antimikroba secara adekuat. 4,5
Dengan demikian, maka adanya bakteri dalam empedu memiliki peranan
penting dalam penanganan pasien ikterus obstruktif dan penting diketahui pola
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kuman dalam duktus biliaris pasien ikterus obstruktif dalam praktek seorang
dokter spesialis bedah digestif.4
Sampai saat ini belum ada penelitian di Divisi Bedah Digestif Rumah Sakit
Hasan Sadikin(RSHS) Bandung dalam hal pola kuman di duktus bilaris
kommunis sehingga dalam penanganan infeksi pada pasien ikterus obstruktif
dengan pembedahan dan pemberian antibiotik disertai atau tanpa kholangitis
berdasarkan antibiotik empirik sesuai Standar Operasional Prosedur(SOP) divisi
bedah digestif RSHS,diberikan antibiotik berspektrum luas dari golongan
sephalosporin generasi ke III, yang mengacu pada Tokyo guide lines 2007. Pola
kuman ditiap rumah sakit bisa berbeda tergantung perilaku petugas di rumah sakit
tersebut.Meskipun di RSHS pemetaan pola kuman dan kepekaan terhadap
antibiotik sudah reguler dilakukan,terakhir pada semester II tahun 2010, hasil
pemetaan tersebut tidak memberi data yang spesifik untuk hepatobilier.Dengan
adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam memberi
antibiotik,sehingga dapat mengurangi tingkat resistensi.

1.2.

Rumusan Masalah
Bagaimanakah pola kuman dan test resistensi di duktus biliaris kommunis/

duktus kholedokhus pasien ikterus obstruktif yang memerlukan tindakan bedah
yang dirawat di Divisi Bedah Digestif RSHS?
1.3.

Tujuan Penelitian

3

Mengetahui pola kuman dan test resistensi di duktus biliaris kommunis/
duktus kholedokhus pasien ikterus obstruktif yang dirawat di Divisi Bedah
Digestif RSHS.

1.4.

Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis
Memberi data bakteriologis dan test resistensi pada duktus biliaris
komunis/duktus kholedokhus pada pasien ikterus obstruktif yang
dirawat di Divisi Bedah Digestif RSHS.

1.4.2. Kegunaan Praktis
Dapat menjadi pedoman dalam pemberian antibiotik sebagai profilaksis
maupun terapeutik pada pasien ikterus obstruktif di RSHS.

BAB II
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KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka
2.1.1. Patofisiologi Ikterus Obstruktif
Ikterus secara umum dibagi menjadi 3, yaitu ikterus prehepatik, ikterus
hepatik dan ikterus post hepatik atau yang disebut ikterus obstruktif atau surgical
jaundice. Ikterus obstruktif adalah salah satu gejala utama penyakit batu empedu
dan saluran empedu, dimana terjadi obstruksi karena batu atau sebab-sebab lain,
sehingga aliran bilirubin yang telah terkonjugasi ( bilirubin direk ) terganggu.
Disebut juga ikterus posthepatik karena penyebab terjadinya ikterus ini adalah
pada daerah posthepatik, yaitu setelah bilirubin dialirkan keluar dari hepar.
Sedangkan nama surgical jaundice dipakai karena pada ikterus tipe ini terapi
utamanya adalah dengan pembedahan.6,7
Pada ikterus obstruktif, terjadi obstruksi dari pasase bilirubin direk sehingga
bilirubin tidak dapat diekskresikan ke dalam usus halus dan akibatnya terjadi
aliran balik ke dalam pembuluh darah. Akibatnya kadar bilirubin direk meninggi
pada aliran darah dan penderita menjadi ikterik. Ikterus paling pertama terlihat
pada jaringan ikat longgar seperti sublingual dan sklera. Karena kadar bilirubin
darah meningkat maka sekresi bilirubin dari ginjal akan meningkat sehingga urine
akan menjadi gelap dengan bilirubin urine positif. Sedangkan karena bilirubin
yang diekskresikan ke faeces berkurang maka pewarnaan faeces menjadi
berkurang dan faeces akan berwarna pucat seperti dempul ( acholis ). Pada
pemeriksaan laboratorium selain kadar bilirubin yang meningkat dapat juga
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ditemukan peningkatan alkali fosfatase dan Gamma GT sebagai penanda
terjadinya obstruksi8,9
Tidak adanya cairan empedu ke dalam usus halus akan menyebabkan feces
menjadi pucat dan terjadinya malabsorpsi lemak sehingga terjadi steatorrhea dan
defisiensi vitamin larut dalam lemak (vitamin A, D, E, K). Defisiensi vitamin K
akan menyebabkan penurunan kadar protrombin darah yang akan memperpanjang
waktu pembekuan darah.5,8,9

2.1.2. Patofisiologi Kholangitis Akut
Kholangitis akut adalah infeksi bakteri ascenden yang berhubungan
dengan obstruksi parsial atau komplit dari duktus biliaris. Empedu dari hepar
bersifat steril dan empedu dalam saluran empedu dipertahankan dalam kondisi
steril dengan adanya aliran empedu yang kontinu dan adanya substansi antibakteri
seperti immunoglobulin. Adanya hambatan mekanik terhadap aliran empedu
memfasilitasi kontaminasi bakteri. Hal ini dibuktikan dengan kultur dari empedu
yang positif sering dijumpai pada pasien kholangitis.

4,5,8

Untuk terjadinya kholangitis perlu terjadi dua hal, yaitu kontaminasi bakteri pada
empedu dan peningkatan tekanan intraduktal yang disebabkan oleh obstruksi
bilier. Peningkatan tekanan intraduktal ini akan menyebabkan bakteri dan
endotoksin lebih mudah bertranslokasi ke pembuluh darah ( cholangio-venous
reflux). 4,5,8
Batu empedu adalah penyebab utama obstruksi bilier pada kholangitis yaitu
sekitar 90%. Penyebab lainnya adalah tumor,striktur, parasit, instrumentasi dari
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duktus koledokus (misal pada ERCP) dan stent pada duktus koledokus yang
ditinggalkan/indwelling stent.4,5,8,10
Bakteri yang menginfeksi saluran empedu dapat berupa bakteri aerob dan
anaerob. Organisme yang paling sering ditemukan pada kultur dari cairan empedu
pada pasien kholangitis yaitu Escherichia coli
Clostridium

welchii,

Klebsiella

(terbanyak, mencapai 44%),

pneumoniae,

Streptococcus

faecalis,

danBacteroides fragilis.10,11

2.1.3. Manifestasi Klinis Kholangitis Akuta
Kholangitis dapat berupa suatu episode penyakit yang ringan, hilang
timbul tanpa pengobatan sampai ke keadaan penyakit yang berpotensi mengancam
nyawa. Pasien kholangitis yang disebabkan oleh batu empedu biasanya berusia tua
dan kebanyakan wanita. 5,10
Gejala utama yang timbul adalah demam, nyeri ulu hati atau nyeri pada
kuadran kanan atas, disertai ikterus. Tiga gejala klasik ini dinamakan Trias
Charcot, tapi hanya ditemukan sekitar 2/3 pasien. Bila penyakit berlanjut dan
terjadi syok septik dan penurunan kesadaran, maka terjadi yang dinamakan Pentas
Reynolds. 4,5,6

2.1.4. Diagnosis Kholangitis Akuta
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Leukositosis, hiperbilirubinemia dan peningkatan alkali fosfatase dan
transaminase sering terjadi pada pasien kholangitis dan bila ditemukan
mendukung diagnosis klinis kholangitis. Ultrasonografi membantu bila pasien
belum pernah didiagnosis dengan batu empedu dan biasanya dapat ditemukan
batu pada kandung empedu, disertai dilatasi duktus koledokus dan kadang terlihat
lokasi sumbatan pada duktus koledokus.

5,8

Tindakan yang dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis
adalah dengan ERCP. Bila ERCP tidak dapat dilakukan maka diindikasikan PTC.
Baik ERCP maupun PTC akan menunjukkan tempat dan penyebab obstruksi,
dapat mengambil spesimen kultur empedu, mengangkat batu pada duktus
koledokus bila ada dan membantu drainase dari duktus koledokus dengan
pemasangan kateter untuk drainase atau stent. Bila dicurigai penyebab obstruksi
adalah massa maka CT scan dan MRI akan menunjukkan adanya massa
periampullar dan massa pada pancreas selain menunjukkan dilatasi duktus
koledokus.5,8,11

Sejak tahun 2007 dianut Tokyo Guideline untuk mendiagnosis kholangitis akuta,
yaitu :
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Tabel 1. Kriteria Diagnosis untuk Kholangitis Akuta9

Sementara tingkat beratnya kholangitis menurut Tokyo Guideline ditentukan
sebagai berikut :
Tabel 2. Kriteria Penentuan Derajat Penyakit Kholangitis Akuta9

2.1.5. Penatalaksanaan Kholangitis Akuta
Ketika diagnosis kholangitis akut ditegakkan, terapi medikamentosa
seperti puasa, pemberian cairan intravena, antibiotika dan analgetika diberikan,
disertai dengan monitoring tanda vital dan output urine. Selain itu diperlukan juga
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penilaian berulang dari tingkat berat ringannya kholangitis akut berdasarkan
responnya terhadap terapi.12
Pada mild cholangitis (grade I), pemberian terapi medikamentosa
memberikan respon yang baik. Pada pasien yang tidak berespon baik terhadap
medikamentosa harus dipertimbangkan drainase bilier. Drainase bilier dapat
dilakukan dengan

menggunakan endoskopi, perkutaneus ataupun drainage

terbuka tergantung etiologinya.12
Pasien yang tidak memberi respon terhadap medikamentosa tanpa adanya
tanda-tanda gagal organ termasuk ke dalam moderate cholangitis (grade II). Pada
pasien ini, terapi drainase bilier awal dengan endoskopi atau perkutaneus drainase
harus dilakukan. Terapi definitif dengan menghilangkan sumber sumbatan
dilakukan setelah kondisi pasien stabil. 12
Pasien dengan kholangitis akut dan kegagalan organ termasuk ke dalam
severe cholangitis (grade III). Pada pasien ini memerlukan terapi suportif seperti
ventilator, obat-obatan inotropik, terapi DIC dll, selain terapi medikamentosa.
Drainase bilier harus dilakukan secepatnya segera setelah pasien stabil. Terapi
definitif dilakukan setelah keadaan akut teratasi.12
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Skema 1. Alur Penatalaksanaan Kholangitis Akuta
Menurut Tokyo Guideline 2007 8

Untuk kholangitis akut ringan, hanya diperlukan antibiotik tunggal karena
bakteri penyebab biasanya hanya 1, tersering Escherichia coli. Menurut Tokyo
Guideline, pada kholangitis akut ringan dapat diberikan antibiotik sebagai berikut:
Tabel 3. Antibakteri untuk Kholangitis Ringan7
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Untuk kholangitis akut sedang dan berat, biasanya perlu antibiotik lebih
dari satu, karena bakteri penyebabnya multipel. Rekomendasi antibiotik yang
dianjurkan pada Tokyo Guideline :
Tabel 4. Antibiotik untuk Kholangitis Akut Sedang dan Berat7

Therapi kholangitis akut di RSHS:
-

Kholangitis

ringan

dan

sedang:

elektrolit,oksigenasi,pemasangan
spectrum(

cephalosporin

resusitasi

NGT,puasa,

generasi

ke

cairan

dan

antibiotika

III ),vit

broad

K,pemeriksaan

laboratorium untuk diagnostik,operasi open kholesistektomi+explorasi
CBD+

pemasangan

T

tube/by

pass

bilio

digestif

KholedoKoduodenostomi atau Kholedoko-jejunostomy.

Kholangitis berat : penderita dirawat di ICU,perlu pemasangan CVP
-

Selain therapy diatas,diperlukan dekompressi bilier emergensi dengan
prosedur ERCP terateutik atau dekompressi dengan prosedur terbuka
berupa

Kholesistotomi/kholedokhostomi,atau

kholesistostomi

perkutaneus dengan bantuan USG.
-

Therapy definitif seperti diatas bila keadaan gawat sudah teratasi.
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Tingkat mortalitas untuk kholangitis akuta dilaporkan sekitar 2.5 sampai 65%,
bahkan ada yang melaporkan sampai 100%.Angka yang demikian berbeda
disebabkan karena adanya perbedaan cara diagnosis dan peningkatan kualitas
terapi supportif. Mortalitas dilaporkan meningkat terutama bila telah terjadi
kegagalan organ multipel. 13
Kholangitis Akut adalah life threatening complication dari obstruksi biliaris
yang memerlukan emergency care. Profil bakteri pada kholangitis akut dikatakan
relatif stabil dalam tiga dekade terakhir tetapi test sensitivitas terhadap
antimikroba berubah secara signifikan. 1,2
Batu duktus biliaris komunis (Kholedocholithiasis) dan Neoplasma sebagai
faktor predisposisi tersering terjadinya Kholangitis akut.
Di Indian journal gastroenterology September - Oktober 2010,dilaporkan
baktibilia positif pada pasien kholangitis akuta pada 88 (92,6%) dari 95 pasien,
hasilnya, Escherichia coli dan Enterococci merupakan bakteri yang dominan. Pada
pasien yang tidak kholangitis yang dilakukan kultur bilier didapat aerobic kultur
positif 20-30% dan tetap didominasi oleh Escherichia coli dan tidak ditemukan
pertumbuhan bakteri anaerob. Hasil pemeriksaan kepekaan terhadap antimikroba
sudah menunjukkan resistensi terhadap Cephalosporin generasi ke II tetapi masih
sensitif terhadap Cephalosporin generasi III-IV (First Option). 1,2

2.2 Kerangka Pemikiran
Pada keadaan normal ( tekanan 7 – 14 cm H2O ) empedu dalam saluran
empedu dipertahankan steril oleh adanya aliran empedu yang kontinu dan adanya
substansi antibakteri seperti immunoglobulin. 1,2,4,5
Adanya hambatan mekanik aliran empedu memfasilitasi kontaminasi
bakteri, hal ini dibuktikan dengan

kultur dari empedu yang positif sering

dijumpai pada pasien kholangitis.
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Untuk terjadinya

kholangitis perlu terjadi dua hal yaitu kontaminasi

bakteri asenderens melalui saluran empedu dari duodenum maupun hematogen
dan peningkatan tekanan intraduktal yang disebabkan oleh obstruksi bilier.1,2,4,5
Organisme yang paling sering ditemukan pada kultur cairan empedu pada
pasien kholangitis yaitu :
-

Escherichia coli ( 44 % )

-

Clostridium welchii

-

Klebsiella pneumonia

-

Streptococcus faecalis

-

Bacterioides fragilis

Hasil test resistensi disebutkan telah terjadi resistensi terhadap sefalosporin
generasi ke II, dan masih menunjukkan kepekaan terhadap sefalosporin generasi
ke III dan ke IV.1,2,3

Sedang pola kuman dan test resistensi terhadap antibiotik di RSHS yang terakhir
dilakukan pada semester II tahun 2010.
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BAB III
SUBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1

Subjek penelitian

3.1.1

Kriteria inklusi
Pasien yang didiagnosis sebagai ikterus obstruktif yang memerlukan

tindakan bedah di Divisi Bedah Digestif RSHS Bandung,akibat batu,batu rekurens
dan tumor periampulla tanpa kholangitis akut.

3.1.2

Kriteria eksklusi
1. Pasien dengan kholangitis akut
2. Pasien dengan co morbid DM,Malnutrisi berat,AIDS,keganasan bukan
pada periampulla.
3. Pasien yang sudah diterapi antibiotik sebelumnya
4. Pasien dengan retained stone

3.2

Metode Penelitian

3.2.1

Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian observasional. Data akan dikumpulkan

dan disajikan secara deskriptif.

3.2.2 Populasi dan Sampel
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Populasi penelitian ini adalah pasien ikterus obstruksi yang datang berobat
ke Divisi Digestif RS Hasan Sadikin Bandung.
Sampel penelitian ini adalah pasien ikterus obstruksi yang datang berobat
ke Divisi Bedah Digestif RS Hasan Sadikin Bandung yang memenuhi kriteria
inklusi dan eksklusi selama kurun waktu penelitian.

3.2.3

Definisi Operasional variable
Kriteria diagnostik
1) Anamnesis pasien dengan ikterus obstruktif : didapatkan keluhan mata
dan badan menjadi kuning, dengan buang air kecil berwarna seperti air
teh ( coklat gelap ) dan warna tinja menjadi pucat. Pasien juga dapat
mengeluhkan riwayat nyeri perut kanan atas yang hilang timbul tanpa
panas badan. Riwayat pernah didiagnosis sumbatan saluran empedu
atau batu saluran empedu sebelumnya, riwayat operasi saluran empedu
sebelumnya, BAB cacing juga harus ditanyakan.
2) Pemeriksaan fisik pada ikterus obstruktif : pada status generalis dapat
ditemukan kulit dan sclera menjadi ikterik. Status lokalis pada regio
abdomen kanan atas dapat ditemukan nyeri perut kanan atas, atau
pembesaran kandung empedu tanpa nyeri, danbeberapa pasien dengan
semua stadium tumor periampullar .
3) Pemeriksaan laboratorium pada pasien ikterus obstruktif : pada
pemeriksaan hitung leukosit didapatkan jumlah leukosit yang
meningkat tanpa kholangitis akut. Selalu didapatkan kadar bilirubin
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total yang melebihi normal, yaitu dengan proporsi bilirubin direk lebih
tinggi daripada bilirubin indirek. Pemeriksaan laboratorium lain seperti
alkali fosfatase dan Gamma GT dapat meningkat dan menunjukkan
gejala obstruksi saluran empedu
4) Pemeriksaan radiologis pada pasien ikterus obstruktif : pada USG dapat
ditemukan pelebaran saluran empedu ( > 8mm ). Dapat pula ditemukan
gambaran batu pada saluran empedu ( hepatolithiasis, cholelithiasis,
choledocholithiasis

)

atau

didapatkan

gambaran

massa

tumor

periampullar ataupun parasit sebagai penyebab obstruksi bilier.
5) Pasien didiagnosis positif ikterus obstruksi : minimal dari anamnesis ,
pemeriksaan fisik minimal ditemukan sclera ikterik, laboratorium
minimal terdapat peninggian bilirubin total dan direk, dan radiologis
minimal dengan USG menunjukkan pelebaran saluran bilier ( > 8mm).
Minimal keempat hal ini dipenuhi, barulah pasien didiagnosis positif
sebagai ikterus obstruksi.
Kriteria eksklusi
Pasien dengan kondisi immunosuppresi : pasien yang terbukti secara
klinis menderita malnutrisi berat, diabetes mellitus, keganasan bukan
pada saluran empedu, AIDS.

3.2.4

Cara dan Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dimulai dengan menyeleksi pasien yang didiagnosis

sebagai ikterus obstruksi yang datang berobat ke Sub Bagian Bedah Digestif RS
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Hasan Sadikin Bandung. Pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria
eksklusi akan dimasukkan menjadi subjek penelitian. Pasien diberi nomor urut
sesuai urutan datang.
Pasien yang menjadi subjek penelitian diterapi sesuai dengan SOP di Sub
Bagian Bedah Digestif RSHS dan diikuti perjalanan penyakitnya selama
perawatan dan selamaoperasi eksplorasi duktus biliaris kommunis. Pada waktu
berlangsung operasi tersebut dilakukan pengambilan cairan empedu sebanyak
minimal 2 mL untuk diperiksa kultur bakteri dan resistensi ke laboratorium
Patologi Klinik RSHS. Perjalanan penyakit setelah operasi diikuti sampai pasien
diperbolehkan pulang .
Hal yang dicatat selama penelitian : kondisi ada tidaknya kholangitis akut
pada waktu datang maupun saat dirawat di RSHS, derajat kholangitis akut, jenisjenis antibiotik yang diberikan, temuan intraoperasi, jenis dan tindakan operasi,
hasil kultur bakteri dan tes resistensi, juga outcome pasien yaitu dinyatakan
sembuh dandiperbolehkan pulang oleh dokter penanggungjawab pasien ( DPJP ) .
Antibiotik yang di test resistensi adalah golongan antibiotik yang menjadi 1st dan
2nd option anjuran Tokyo guidelines yaitu ;
Amikacin
Amoxycillin-Clav
Cefepime
Ceftazidime
Ceftriaxone
Ciprofloxacin
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Cotrimoxazole
Gentamycin
Imipenem
Levofloxacin
Meronem
Pipecillintazobactam
Tigecyclin
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3.2.5 Alur Kerja Penelitian

Pasien dugaan ikterus obstruksi datang
berobat/dikonsulkan ke Bagian Bedah Digestif RSHS

Anamnesis, pemeriksaan fisik ,penunjang

Konfirmasi diagnosis ikterus
Seleksi dengan
kriteria

obstruksi

inklusi

dan eksklusi
Terapi sesuai SOP sub Bagian Bedah Digestif untuk Ikterus
Obstruksi .Antibiotik diberikan setelah sampel cairan empedu
diambil

Dilakukan operasi Kholesistektomi terbuka
dan eksplorasi saluran empedu utama

Sebelum dilakukan Kholedokhotomi, diambil cairan empedu minimal 2ml lalu
ditempatkan dalam tabung steril lalu sampel segera dikirim ke lab mikrobiologi
untuk dilakukan kultur bakteri dan tes resistensi antibiotik

Pasien diikuti perawatannya sampai dinyatakan sembuh yaitu diperbolehkan
pulang oleh dokter penanggungjawab pasien ( DPJP)

Dilakukan

pendataan

hasil

kultur

bakteri dan tes resistensi

Pengolahan data dan pelaporan
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3.2.6 Rancangan Analisis Data
Hasil penelitian akan disajikan secara deskriptif dalam bentuk tabel dan
grafik.Data kuantitatif akan dihitung besaran rata-rata dan simpang baku,
sedangkan untuk data kualitatif dihitung besaran jumlah dan persentase.

3.2.7 Lokasi dan Waktu Penelitian
3.2.7.1 Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Divisi Bedah Digestif Bagian Bedah RSUP Dr.
Hasan Sadikin Bandung.

3.2.7.2 Waktu Penelitian
Pengumpulan data dilaksanakan mulai bulan November 2011 sampai
Januari 2012.Analisis data dan pembuatan laporan dilaksanakan bulan Januari
2012.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1

Hasil Penelitian
Subjek penelitian adalah penderita ikterus obstruktif yang datang berobat

ke rumah sakit, penelitian yang dilakukan adalah penelitian observasional potong
lintang.

Dalam penelitian ini dilihat pola kuman , resistensi kuman dan

sensitivitas terhadap antibiotik pada penderita ikterus obstruktif karena
choledocholithiasis maupun karena tumor periampulla.
Tabel 5. Data pasien
Nama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Umur
75.00
73.00
46.00
54.00
64.00
55.00
37.00
40.00
69.00
53.00
70.00
27.00
51.00
61.00
35.00

Sex
Perempuan
Perempuan
Laki-laki
Perempuan
Laki-laki
Perempuan
Perempuan
Perempuan
Laki-laki
Laki-laki
Laki-laki
Perempuan
Laki-laki
Perempuan
Perempuan

Diagnosis
Choledocolithiasis
Choledocolithiasis
Choledocolithiasis
Choledocolithiasis
Cholangiocarcinoma
Choledocolithiasis
Choledocolithiasis
Choledocolithiasis
Choledocolithiasis
Choledocolithiasis
Choledocolithiasis
Choledocolithiasis
Ca Caput Pancreas
Ca Caput Pancreas
Choledocolithiasis

Kultur
Positif
Negatif
Positif
Negatif
Negatif
Positif
Negatif
Positif
Positif
Negatif
Positif
Negatif
Negatif
Negatif
Positif
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4.1.1 Diagram distribusi berdasarkan umur

4.1.2 Diagram distribusi berdasarkan jenis kelamin
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4.1.3 Diagram distribusi berdasarkan penyebab ikterus obstruktif

4.1.4 Diagram distribusi hasil kultur berdasarkan penyebab obstruksi
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4.2 Analisis Hubungan kejadian baktibilia dengan penyebab ikterus
obstruktif
Untuk mengetahui apakah didapatkan hubungan kejadian baktibilia dengan
penyebab ikterus obstruktif, ternyata tidak didapatkan perbedaan bermakna antara
kholedokholithiasis dan tumor periampulla.

Tabel 8. Hubungan Kholelithiasis dan Tumor Pankreas/
Kholangiocarcinoma(tumor periampulla) terhadap Hasil Kultur
menggunakanUji Statistik Fisher
Variabel
Kholedokolithiasis
Tumor Caput Pankreas/
Kholagiocarcinoma
Jumlah
Nilai p = 0,228
Rasio Odd = Data tidak valid

HasilKultur
Positif
7

Negatif
5

0

3

7

8
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4.3 Diagram distribusi hasil kultur
Diagram 1. Persentase hasil kultur

6,67 %

13,33 %
Enterobacter
cloacae

Proteus mirabilis.

15 subjek penelitian
penderita ikterus
obstruktif,hanya 7 subjek (
46,67%) baktibilia positif

6,67 %
Escherichia coli

6,67 %
Achromobachter
denitrificans

6,67 %
Enterococcuc
gallinarium

6,67 %
Enterococcuc
faecium

Diagram 2. Tes Resistensi
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Tes Resistensi
13,33 % masih sensitive terhadap cephalosporin generasi III,

33,33 % sensitive terhadap Carbapenem(Imipenem,Meronem)

33,33 % sensitive terhadap Tigecyclin

26,67 % sensitive terhadap Amoxycillin- clav

26,67 % sensisive terhadap Fluoroquinolone ( Levo floxacin )

Resistensi terhadap sephalosporin generasi ke III ( antibiotik empirik yang dipakai di
RSHS) 33,33 %.

4.4 Pembahasan
Dari subjek penelitian yang terdiri dari 12 subjek penderita ikterus obstruktif
karena Kholedocholithiasis dan 3 subjek ikterus obstruktif karena tumor
periampulla,dimana tidak didapatkan perbedaan bermakna secara statistik dalam
baktibilia/pola kuman.
Dari

ke

15

subjek

penelitian

penderita

ikterus

obstruktif

tanpa

kholangitis,ditemukan 7 subjek (46,67% ) baktibilia positif terdiri dari: 13,33 %
Enterobacter cloacae, 6,67 % Enterococcuc faecium, 6,67 % Enterococcuc
gallinarium, 6,67 % Achromobachter denitrificans, 6,67 % Escherichia coli dan
6,67 % Proteus mirabilis. Temuan ini berbeda dengan literature yang melaporkan
hasil kultur bilier pada pasien tanpa kholangitis didapatkan aerobic kultur positif
pada 20-30 % kasus dan tidak ditemukan pertumbuhan bakteri anaerob.
Baktibilia didominasi oleh Escherichia coli ( 44 % )1,2,10,11
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Temuan resistensi test pada penelitian ini, 13,33 % masih sensitif terhadap
cephalosporin

generasi

III,

33,33

%

sensitif

terhadap

Carbapenem(Imipenem,Meronem), 33,33 % sensitive terhadap Tigecyclin , 26,67
% sensitive terhadap Amoxycillin- clav, 26,67 % sensisive terhadap
Fluoroquinolone ( Levo floxacin ) sementara resistensi terhadap sephalosporin
generasi ke III ( antibiotik empirik yang dipakai di RSHS) 33,33 %.

Temuan ini

berbeda dengan literature dimana dilaporkan hasil kultur didominasi oleh
Escherichia coli (44%) sudah resisten terhadap sephalosporin generasi II tetapi
masih sensitif terhadap sephalosporin generasi III-IV.1,2,3

Tampaknya terjadi

pergeseran kepekaan terhadap antibiotik ke golongan yang menjadi second option
dalam terapi Kholangitis sedang dan berat ( Tokyo guidelines ).

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
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5.1 Simpulan
Pada kasus biliostasis tanpa tanda kholangitis ,pada hasil kultur empedu
ditemukan pertumbuhan bakteri 46,67 %
Pola kuman di duktus biliaris kommunis pada pasien ikterus obstruktif
tanpa kholangitis di RSHS adalah 13,33 % Enterobacter cloacae, 6,67 % Ecoli,
6,67% Achromobacter denitrificans,

6,67% Proteus mirabilis,

6,67%

enterococcus faecium, 6,67% enterococcus gallinarium.
Hasil test kepekaan tertinggi terhadap antibiotik Carbapenem(Imipenem
dan Meronem) dan Tigecyclin masing-masing 33,33% .

5.2 Saran
•

Antibiotik pre operatif perlu diberikan pada pasien ikterus obstruktif tanpa
klinis kholangitis.

•

Perlu dipertimbangkan untuk menentukan antimikroba pada pasien ikterus
obstruktif denagan atau tanpa kholangitis di RSHS, pilihan pada second
option menjadi lebih rasional.
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