
•Merupakan penyakit respiratorik kronik.
•Prevalensi meningkat dalam dua dekade.
•Mortalitas relatif tinggi.
•Serangan Asma dari Ringan sampai berat dan bahkan

mengancam jiwa.
•Faktor pencetus berupa : alergen, latihan, infeksi, perubahan

mendadak suhu udara atau pajanan terhadap iritan
respiratorik ( asap rokok )
•Definisi menurut GINA : Gangguan inflamasi kronik saluran

respiratorik dengan banyak sel yang berperan, khususnya sel
mast, eosinofil dan limfosit. 
 Pd yg rentan terhadap infalamasi ini menyebabkan episode 

wheezing berulang, sesak napas, rasa dada tertekan, dan
batuk, khususnya pada malam atau dini hari

TATALAKSANA ASMA ANAK



•Definisi menurut Pedoman Nasional Asma Anak : Wheezing 
dan / atau batuk dengan karakteristik sbb : timbul secara 
episodik dan atau/ kronik, cenderung pada malam/ dini hari 
(nokturnal), musiman, adanya faktor pencetus diantaranya 
aktivitas fisik, dan bersifat reversibel balk secara spontan 
maupun dengan pengobatan, serta adanya riwayat asma 
atau atopi lain pada pasien. Keluarganya, sedangkan sebab2 
lain sdh disingkirkan.

•Batuk Kronik Berulang (BKB) : Batuk yg berlangsung Iebih 
dari 14 hari dan/ atau tiga atau Iebih episod dalam waktu 3 
bulan berturut2.





DIAGNOSIS DAN KLASIFIKASI 
•Wheezing berulang dan/ atau BKB mrp titik awal untuk 

menegakkan diagnosis.

•Perlu dipertimbangkan kemungkinan asma adalah anak2 yg 
hanya menunjukkan batuk sebagai satu-satunya tanda, dan 
pada saat diperiksa tanda wheezing, sesak dll sedang tdk 
timbul.

•Asma anak definitif < 3 Th : menunjukkan respon yg baik 
terhadap bronkodilator dan steroid sistemik (5 hari).

•Untuk anak> 6 Th pemeriksaan faal paru sebaiknya 
dilakukan. 

•Uji Fungsi paru yg sederhana dg peak flow meter/yg Ibh 
Iengkap dg Spirometer.



•Pemeriksaan ini berguna untuk mendukung diagnosis asma
anak mIl 3 cara yaitu didapatkannya :

1. Variabilitad pada PFR ( peak flow rate) atau FEV1 (forced 
expiratory volume in 1 second) > 15%

variabilitas harian adalah perbedaan nilai
(peningkatan/penurunan hasil PFR dalam satu hari. 
Penilaian yg baik dpt dilakukan variabiliats mingguan yg
pemeriksaanya berlangsung > 2 minggu.

2. Reversibilitas pd PFR dan FEV1 >15%.

Reversibiltas adalah perbedaan nilai peningkatan PFR atau
FEV1 setelah pemberian inhalasi bronkhodilator

3. Penurunan >20% FEV1 (PD20 atau PC20) setelah provokasi
bronchus dg metacholin atau histamin.



•Penggunaan peak flow meter, selain untuk diagnosis tetapi
juga untuk mengetahui keberhasilan tatalaksana asma.
•Bila tidak ada maka lembar catatan harian dpt digunakan

sebgaia alternatif karena mempunyai korelasi yg baik faal
paru.
• Lembar catatan harian dpt digunakan dg atau tanpa

pemeriksaan PFR.
•Pada anak dg gejala dan tanda asma yg jeias, serta respon

terhadap pemberian obat bronkodilator baik sekali, maka
tdk tdk perlu pemeriksaan diagnostik lebih lanjut.

Berdasarkan alur diagnosis asma anak, setiap anak yg
menunjukkan gejala batuk dan /atau wheezing maka
diagnosis akhirnya dpt berupa:

1. Asma.
2. Asma dengan penyakit lain
3. Bukan Asma.





TATALAKSANA JANGKA PANJANG 
Tujuan Tatalaksana

 Tujuan Umum : untuk menjamin tercapainya potensi tumbuh
kembang anak secara optimal.

 Secara rinci adalah :

1. Pasien dpt menjalani aktivitas normalnya, termasuk bermain
dan berolahraga.

2. Sesedikit mungkin angka absensi sekolah.

3. Gejala tidak timbul siang ataupun malam hari. 

4. Uji fungsi paru senormal mungkin, tdk ada variasi diurnal yg
mencolok

5. Kebutuhan obat seminal mungkin dan tidak ada serangan.

6. Efek samping obat dapat dicegah agar tdk atau sesedikit
mungkin timbul, terutama yang mempengaruhi tumbuh
kembang anak.

Apabila tujuan ini belum tercapai perlu

revaluasi tatalaksana.



Tatalaksana Medikamentosa : 
1. Obat Pereda ( reliever)  untuk meredakan serangan.

2. Obat Pengendali ( Controller)  untuk mencegah / 
profilaksis, untuk mengatasi masalah dasar asma yaitu
respiratorik kronik.

ASMA EPISODIK JARANG 
•Terapi : Bronchodilator b-Agonis kerja pendek (SABA)

•Atau golongan santin kerja cepat bila ada gejala / serangan

•Tidak dianjurkan pemberian obat controller pada asma
episodik jarang.

•Bila tx sdh adekuat namun responnya tetap tdk baik dalam
4-6 minggu, maka tatalaksananya berpindah ke Asma
episodik sering.



ASMA EPISODIK SERING  

• Jika penggunaan hirupan sdh Iebih dari 3 X /minggu, atau 
serangan sedang/berat Iebih dari sekali dalam sebulan, 
maka penggunaan anti inflamasi sdh terindikasikan.

•Tahap awal : steroid hirupan  dosis rendah 100 – 200 Ug/hari 
– (50-100ug/ hari flutikason) utk usia < 12 th,200-400 ug 
budesonid 100-200 ug flutikason > 12 th

•Asma inflamasi kronik, utk efek terapi dievaluasi setelah 6-
8 minggu. 

•Bila tdk respon dg steroid hirupan dosis rendah  dosis 
dinaikkan s/d 400 ug (Asma Persisten)

•Bila membaik maka beralih ke yang Iebih ringan.



ASMA PERSISTEN 

•Dosis steroid hirupan dimulai dosis tinggi ke rendah selama 
gejala masih terkendali atau sebaliknya tergantung kasusnya.

•Untuk anak dosis tinggi dulu disertai stroid oral jangka 
pendek (3-5) hari - dosis hirupan diturunkan.

•ESO Steroid dosis tinggi : Hipotalamus, hipofisis dan Adrenal 
- pertumbuhan, untuk mengurangi di gunakan spacer

• Jika dosis rendah tdk respon ditambah dg LABA/ 
Theophyline Slow Realese (TSR)/ALTR. 

• Jk selama 6-8 minggu tetap terdapat gejala 4 lapis ketiga 
Steroid dosis tinggi ( > 400ug <12 Th/ > 600 ug >12 Th ) / 
dosis medium (200-400 ug<12 Th/ 400-600ug > 12 th ) dg 
LABA/TSR/ALTR





SERANGAN ASMA 
Definisi : Episode peningkatan yang progresif perburukan) 

dari gejala batuk, sesak napas, wheezing, rasa dada tertekan
atau berbagai kombinasi dari gejala tersebut.

Tujuan Tatalaksana :

1. Meredakan penyempitan saluran respiratorik secepat
mungkin.

2. Mengurangi hipoksia.

3. Mengembalikan fungsi paru ke keadaan normal 
secepatnya.

4. Rencana re-evaluasi tatalaksana jangka panjang untuk
mencegah kekakmbuhan.


















