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Pendahuluan

2 komponen utama Asma

“suatu gangguan yang ditandai dengan penyempitan
saluran napas yang reversibel dan dapat membaik

baik secara spontan atau dengan pengobatan”

Hiperrektifitas saluran napasInflamasi saluran napas

Episode berulang dari
Gejala-gejala Asma

ASMA:



DEFINISI ASMA

 Penyakit inflamasi kronik saluran napas

 Peningkatan kepekaan saluran napas

 Manifestasi penyempitan saluran napas

 Membaik secara spontan atau dengan pengobatan



penyempitan jalan napas  jalur akhir perjalanan 
gejala

Penyempitan melalui beberapa cara:

Kontraksi otot polos jalan napas

Edema jalan napas

Penebalan jalan napas

Hipersekresi mukus

PATOFISIOLOGI



Gejala : sesak episodik, mengi, batuk, dada terasa berat

Setelah ada paparan pencetus

Riwayat asma atau atopik pada keluarga

2. Pemeriksaan Fisik

1. Riwayat Penyakit

Mungkin normal (karena gejala yg sangat bervariasi)

Auskultasi : mengi, eksperium diperpanjang. Pada
saat eksaserbasi berat: mengi dapat hilang

Pemakaian otot-otot pernapasan tambahan, retraksi
sela iga



Faal paru: menilai reversibilitas (jika ada perbaikan FEV1 yang 
cepat) dan variabilitas (mengacu pada perbaikan /perburukan
gejala)

Spirometri:

FEV1(Forced Expiratory volume in 1 second)

Peak flow meter:

PEF (peak expiratory flow)

pagi hari sebelum terapi dan pada akhir malam

Perbaikan PEF 60 L/mnt (> 20% PEF pre bronkodilator)  diagnosis 
asma

3. Pemeriksaan Penunjang

reversibilitas FEV1 ≥12% dari nilai sebelum memakai 
bronkodilator mendukung diagnosis asma



Intermiten Persisten 

Ringan

Persisten 

Sedang

Persisten 

Berat

Gejala < 1x/ minggu > 1x seminggu, 

< 1x sehari

Setiap hari Setiap hari

Eksaserbasi singkat Mempengaruhi 

aktivitas dan 

tidur

Mempengaruhi 

aktivitas dan 

tidur

sering

Gejala malam 

hari

Tidak > 2 x dlm 

1 bulan

> 2x dalam 1 

bulan

> 1 x dalam 

seminggu

Sering, 

pembatasan 

aktivitas

FEV1/PEF ≥ 80% prediksi ≥ 80% prediksi 60-80% 

prediksi

60-80% 

prediksi

Variasi PEF/ 

VEF1

< 20% < 20 – 30% > 30% > 30%

BERDASAR GAMBARAN KLINIS

Tidak lagi direkomendasikan sebagai dasar untuk membuat keputusan pengobatan 
yang sedang berlangsung



Karakteristik TERKENDALI
TERKENDALI 

SEBAGIAN

TIDAK 

TERKENDALI

Gejala siang hari Tidak ada (2x / 

< per minggu)

> 2 x perminggu Tiga atau lebih

gambaran dari asma

terkendali/terkontrol

sebagian muncul

tiap minggu

Pembatasan aktivitas Tidak ada Ada 

Gejala malam hari 

/terbangun

Tidak ada Ada 

Perlu reliever Tidak ada (2x / 

< per minggu)

> 2 x perminggu

Fungsi paru PEF/ FEV1 normal < 80% prediksi

Eksaserbasi Tidak ada Satu / > per tahun 1x/ minggu

BERDASAR  TINGKAT PENGENDALIAN ASMA



ASMA AKUT BERAT

- Asma akut berat : perburukan serangan asma
secara progresif berupa sesak nafas,mengi dan
dada berat

- Asma akut berat merupakan kedaruratan medik
yang dapat menyebabkan kematian. 



FAKTOR RISIKO UNTUK 
EKSASERBASI ASMA

 Alergen

 Infeksi saluran napas

 Exercise 

 Cuaca

 Makanan, obat-obatan

 Expresi emosional, marah, frustasi



MENGENALI PERBURUKAN PENYAKIT

1.  Gejala bertambah

2.  Pemakaian bronkodilator bertambah

3.  Arus puncak ekspirasi menurun

4.  Respons terhadap pengobatan berkurang

5.  Variabilitias nilai APE bertambah



Tanda / Gejala Ringan Sedang Berat Ancaman Gagal Nafas

Sesak nafas Berjalan

Dapat terlentang

Berbicara

Lebih suka duduk

Istirahat

Membungkuk

Berbicara Membuat kalimat Membuat frase Membuat kata

Kesadaran Mungkin gelisah Selalu gelisah Selalu gelisah Mengantuk atau bingung

Laju pernafasan Meningkat Meningkat > 30/menit

Otot tamahan dan retraksi

suprasternal

Tidak Biasa ada Biasa ada

Wheezing Sedang sering pada saat

ekspirasi

keras Sangat keras Tidak ada wheezing.

Nadi/menit < 100 100 - 120 > 120 Bradikardi

APE > 80% 60 – 80 % < 60 %

PaO2 Normal > 60 mmHg < 60 mmHg

PaCO2 < 45 mmHg < 45 mmHg > 45 mmHg

SaO2% > 95 % 91 – 95 % <90 %

Klasifikasi beratnya asma eksaserbasi



TUJUAN PENATALAKSANAAN PADA EKSASERBASI 
AKUT

 Menghilangkan obstruksi secepat mungkin

 Menghilangkan hipoksemi

 Mengembalikan faal paru secepat mungkin

 Mencegah kekambuhan



FAKTOR YANG MENINGKATKAN RISIKO KEMATIAN  
KARENA ASMA

 Riwayat gagal napas dan pemasangan intubasi

 Pemakaian steroid sistemik

 Kunjungan ke unit gawat darurat / perawatan

karena asma

 Penatalaksanaan asma yang tidak adekuat

 Depresi berat dan atau masalah psikososial



PENATALAKSANAAN EKSASERBASI  ASMA

1.  PENILAIAN AWAL

2.  PENGOBATAN AWAL

3.  PENILAIAN ULANG

4.  EPISODE SEDANG 5.  EPISODE BERAT

6.  RESPONS BAIK 8. RESPONS  TDK LENGKAP 10. RESPONS  BURUK

7.  PEMULANGAN PASIEN 9.  RAWAT DI  RS 11.  RAWAT  DI ICU

PERBAIKAN TIDAK MEMBAIK

12.  PEMULANGAN PASIEN 13.  PERAWATAN  DI ICU



Penanganan Asma Eksaserbasi di 
Rumah Sakit

Penilaian Awal
Anamnesis, PF (auskultasi, penggunaan otot bantu napas, denyut jantung,

frekuensi napas), APE atau VEP1 , saturasi oksigen, analisa gas darah

Terapi Awal
•Inhalasi 2-agonis kerja cepat secara terus menerus selama 1 jam.
•Oksigen sampai tercapai saturasi O2 > 90% (95% pada anak-anak)
•Steroid sistemik jika tidak ada respons segera, atau jika pasien

sebelumnya sudah menggunakan steroid oral atau jika derajat keparahan
sudah berat

•Sedasi merupakan kontra-indikasi terapi asma eksaserbasi.

Penilaian Ulang setelah 1 jam

APE, saturasi Q2

Ref. GINA 2008



Penilaian Ulang stlh 1 jam

Derajat Sedang

•APE 60-80% dari yang diperkirakan
•Pem. Fisik : gejala sedang, penggunaan otot 

bantu pernapasan

•Oksigen
•Inhalasi 2-agonis dan anti-kolinergik setiap

60 menit
•Glukokortikosteroid oral
•Teruskan terapi 1-3 jam jika ada perbaikan

Derajat Berat
•APE < 60% dari yang diperkirakan
•PF: gejala berat saat istirahat, retraksi dada
•Riwayat faktor resiko mendekati asma yangg

fatal
•Tidak ada perbaikan setelah terapi awal

•Inhalasi 2 -agonis dan anti-kolinergik
•Oksigen
•Glukokortikosteroid sistemik

Respons baik
Respons tidak baik

selama 1-2 jam
Respons buruk
selama 1-2 jam

lanjutan ….

Ref : GINA 2008

Penilaian Ulang stlh 1-2 jam



Respons Baik

• Bertahan 60 menit setelah terapi 
terakhir

• PF : normal
• APE > 70%
• Tidak stres

• Saturasi O2 > 90% 

(95% pada anak-anak)

Respons tidak lengkap
selama 1-2 jam

• PF: gejala ringan-sedang
• APE < 70%
• Saturasi O2 tidak membaik

Respons jelek
selama 1 jam

• PF: gejala berat, kesadaran
menurun, kebingungan

• APE < 30%
• PCO2 > 45mm Hg
• PO2 < 60mm Hg

Perbaikan Tidak membaik
Kriteria bisa dipulangkan 

• jika APE > 60% dari yang 
diperkirakan

• Kondisi tetap pada saat terapi 
oral / inhalasi

Rawat di ICU

Jika tidak ada perbaikan 
setelah 6-12 jam

Pulangkan ke Rumah

• Lanjutkan 2-agonis inhalasi

• Pertimbangkan steroid oral

• Pertimbangkan inhaler kombinasi

• Edukasi pasien:

Cara pakai obat yang benar

Buat rencana aksi

Follow-up teratur

Rawat Rumah Sakit
(acute care setting)

• Inh 2-agonis ± anti-kolinergik
• Steroid sistemik
• Oksigen
• Monitor APE, saturasi O2 , nadi

Rawat di ICU
• Inh 2-agonis + anti-kolinergik

• Steroid IV

• Pertimbangkan 2 -agonis IV

• Oksigen

• Pertimbangkan teofilin IV

• Intubasi dan ventilasi mekanik jika 
perlu


