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ABSTRAK
Pengobatan profilaksis merupakan istilah yang mengacu pada pencegahan terhadap
komplikasi infeksi dengan menggunakan terapi antimikroba, umumnya antibiotik, sehingga
sering disebut sebagai terapi profilaksis antibiotik. Profilaksis antibiotik umum digunakan
oleh klinisi untuk pencegahan berbagai penyakit menular (infeksi), baik untuk penyakit non
bedah maupun bedah.Pemberian profilaksis dapat dianggap primer atau sekunder, namun
penggunaannya harus dibatasi dan diterima dengan baik oleh pasien. Adanya risiko
terjadinya resistensi antimikroba menekankan diperlukannya penentuan regimen antibiotik
yang rasional.

PENDAHULUAN
Pengobatan profilaksis merupakan istilah yang mengacu pada pencegahan terhadap
komplikasi infeksi dengan menggunakan terapi antimikroba, umumnya antibiotik, sehingga
sering disebut sebagai terapi profilaksis antibiotik. Profilaksis antibiotik umum digunakan
oleh klinisi untuk pencegahan berbagai penyakit menular (infeksi), baik untuk penyakit non
bedah maupun bedah. Pada prinsipnya, profilaksis antibiotik dapat digunakan secara efektif
untuk mencegah infeksi dengan cara menghilangkan organisme kolonisasi. Pemberian
profilaksis dapat dianggap primer (pencegahan infeksi awal) atau sekunder (pencegahan
kekambuhan atau reaktivasi infeksi), namun penggunaannya harus dibatasi (bergantung pada
indikasi pemberian obat) dan diterima dengan baik oleh pasien. Agen antimikroba yang
optimal untuk profilaksis harus bersifat bakterisidal, tidak beracun (non toksik), tidak mahal,
dan aktif melawan patogen khas yang dapat menyebabkan infeksi, terutama di tempat operasi
pasca operasi.
Profilaksis penyakit infeksi non bedah diantaranya adalah infeksi herpes simpleks,
demam rematik, selulitis, infeksi meningokokus, infeksi saluran kemih, spontaneous
bacterial peritonitis pada pasien dengan sirosis, influenza, endokarditis infektif, Pertusis, dan
acute necrotizing pancreatitis. serta infeksi yang berhubungan dengan fraktur terbuka,
operasipemasangan sendi prostetik, dan bekas luka gigitan.1
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Profilaksis pada tindakan bedah dikenal juga dengan istilah profilaksis antimikroba
perioperatif dan direkomendasikan untuk berbagai prosedur pembedahan untuk mencegah
infeksi di tempat operasi. Untuk memaksimalkan efektivitas obat, pemberian profilaksis
perioperatif secara intravena harus diberikan dalam 30 sampai 60 menit sebelum dilakukan
tindakan pembedahan. Profilaksis antimikroba harus berdurasi pendek untuk menurunkan
toksisitas dan resistensi antimikroba dan untuk mengurangi biaya.1,2
Berdasarkan hal tersebut, refarat ini akan berusaha membahas terapi profilaksis
antibiotik pada pasien dewasa.

PEMILIHAN REGIMEN ANTIBIOTIK
Pada prinsipnya, regimen profilaksis antibiotik yang tepat harus diberikan sesuai
dengan data farmakologi Rumah Sakit (RS), hasil kultur mikrobiologi RS selama ini,
pengalaman klinis dokter dan kondisi ekonomi pasien. Obat harus dipilih dengan spektrum
aktivitas yang wajar terhadap patogen yang mungkin dihadapi, dan antibiotik harus dipilih
dengan sifat farmakokinetikuntuk memastikan kadar di serum dan jaringan yang adekuat
selama periode risiko.
Pada kasus profilaksis perioperatif, antibiotik yang digunakan harus memiliki
tolerabilitas yang baik. Antibiotik sistemik parenteral lebih tepat daripada antibiotik oral atau
topikal karena dapat mencapai konsentrasi tinggi di semua lokasi yang berisiko tinggi.
Pemberian antibiotik dengan spektrum luas lebih cenderung mencegah sepsis akibat kuman
gram negatif. Berdasarkan hal tersebut, sefalosporin menjadi obat pilihan untuk profilaksis
perioperatif karena toksisitasnya yang rendah dan sefalosporin generasi ketiga lebih efektif
daripada sefalosporin generasi pertama dan kedua dalam menurunkan risiko komplikasi
infeksi paska operasi. 1,2

PROFILAKSIS ANTIBIOTIK NON BEDAH
a. DEMAM REMATIK
Demam reumatik (RF) yang terkait dengan tonsilofaringitis yang disebabkan oleh
streptokokus β-hemolitik grup A, dapat menyebabkan karditis dengan atau tanpa valvulopati.
Profilaksis primer RF menggunakan antibiotik yang cepat dan tepat terhadap faringitis akibat
infeksi streptokokus β-hemolitik grup A, yaitu golongan beta laktamatau antibiotik alternatif.
Pemberian profilaksis antibiotik sekunder secara terus menerus mencegah episode RF
berulang.Episode RF yang berulang dapat mengakibatkan semakin memburuknya tingkat
keparahan penyakit jantung rematik setelah serangan awal atau menyebabkan semakin
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berkembangnya karditis rematik pada pasien yang tidak menderita karditis pada episode RF
awal. Penisilin adalah antiobiotik pilihan sebagai antibiotik profilaksis, dan sediaan suntik
intramuskular dinilai lebih superior dibandingkan dengan sediaan oral. 1,3,4
Pilihan rejimen untuk pencegahan demam rematik diantaranya Injeksi benzatin
penisilin G intramuscular 1,2 juta unit setiap 4 minggu. Pada pasien dengan risiko rekurensi
demam rematik lebih rendah, bisa dipertimbangkan mengganti obat menjadi oral saat pasien
mencapai remaja akhir atau dewasa muda dan tetap bebas dari demam rematik minimal 5
tahun. Obat yang dianjurkan adalah penicillin V 2 x 250mg /hari. Pada populasi dengan
insiden demam rematik yang sangat tinggi atau bila individu tetap mengalami demam
rematik akut rekuren walau sudah patuh pada rejimen 4 mingguan, bisa diberikan setiap 3
minggu.5Golongan makrolida (eritromisin, klaritromisin, dan azitromisin) jangan diberikan
sebagai profilaksis tetapi diindikasikan bila pasien memiliki riwayat alergi terhadap antibiotik
golongan penisilin dan sulfa. Cara pemberian dan dosis profilaksis dapat dilihat pada tabel 4.
Meski begitu, lama pemberian antibiotik profilaksis sekunder bergantung pada individu
dengan mempertimbangkan faktor risiko pasien terhadap kemungkinan kambuh RF seperti
paparan pada anak kecil dan adanya karditis dengan atau tanpa penyakit katup jantung.
Pemberian profilaksis antibiotik harus dipertimbangkan paling sedikit 10 tahun atau sampai
usia 40 tahun untuk pasien dengan karditis dengan penyakit katup persisten. Profilaksis harus
dilanjutkan pada pasien bahkan setelah operasi penggantian katup prostetik.1,3,4

b. SELULITIS REKUREN
Pada pasien-pasien dengan lymphedema atau insufisiensi vena berat (thrombosis vena
dalam) pada ekstremitas bawah berisiko tinggi untuk mengalami selulitis berulang akibat
infeksi β-streptokokus. Pada kasus-kasus selulitis rekuren ekstremitas bawah, umumnya
pasien memiliki riwayat insufisiensi vena setelah pengambilan vena saphena untuk graft atau
operasi limfadenektomi pelvis. Sementara pada kasus selulitis rekuren pada ekstremitas atas,
infeksi umumnya timbul setelah tindakan limfadenektomi pada saat mastektomi kanker
payudara. Pemberian profilaksis antibiotik berguna untuk mencegah timbulnya infeksi pada
kasus lymphedema yang dirawat secara lokal. Setidaknya, terdapat 2 atau 3 episode per
tahun selulitis rekuren sebelum dimulainya profilaksis antibiotik.1
Antibiotik profilaksis yang dianjurkan untuk selulitis rekuren dirangkum dalam Tabel
4.Pemberian penisilin V secara oral (phenoxymethylpenicillin) adalah pilihan pertama drug
of choice, namun dosis optimal obat ini belum dapat dipastikan. Pemberian penisilin
benzathine intramuskular dengan dosis 1,2 juta Unit dianjurkan sebagai alternatif terhadap
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penisilin V oral tetapi rejimen tersebut terbukti efektifhanya pada pasien yang memiliki risiko
terjadinya selulitis rekuren yang rendah.6

Pada kasus selulitis rekuren yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus, termasuk
Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA), dapat ditangani dengan mendorong
pasien untuk memaksimalkan personal hygiene, menghindari penggunaan barang milik
pribadi untuk dipakai bersama orang lain (seperti sikat gigi, handuk, baju, dan sebagainya),
dan pembersihan air (minum atau mandi) dengan suhu tinggi. Jika pasien diketahui telah
infeksi oleh S. aureus, dapat dilakukan dekolonisasi nasal dengan mupirocin selama 5 sampai
10 hari dengan atau tanpa dekolonisasi topikal untuk tubuh menggunakan larutan antiseptik
kulit seperti Clorhexidine 4% selama 5 sampai 14 hari.Pilihanantibiotik sebagai profilaksis
selulitis rekuren akibat S. aureus ataupun MRSA tercantum dalam Tabel 4.7,8

c. INFEKSI MENINGOKOKUS
Pemberian profilaksis antibiotik infeksi meningokokus harus diberikan pada pasien
yang memiliki riwayat kontak dengan kuman atau pada kasus penyebaran sporadis dari
Neisseria meningitides.

Jenis antibiotik yang digunakan sebagai profilaksis diantaranya

adalah Rifampisin 600 mg / 12 jam selama 2 hari, atau Ciprofloxacyn 500mg dosis tunggal,
atauu pun Ceftriaxone i.m 250mg dosis tunggal, dapat dilihat pada Tabel 4. Pemberian
profilaksis tidak hanya meliputi pasien tetapi pada keluarga pasien, anggota rumah tangga,
staf pusat penitipan anak, rekan kerja, dan setiap orang yang telah terpapar dengan sumber
infeksi yaitu sekresi oral seseorang yang terinfeksi (misalnya melalui melalui ciuman ke
mulut, resusitasi mouth to mouth, intubasi endotrakeal, atau manajemen tabung endotrakeal).
Dapat diberikan vaksin meningokokus pada orang-orang yang memiliki riwayat kontak
dengan sumber infeksi bila strainkuman yang menginfeksi merupakan salah satu strain yang
terkandung dalam vaksin meningokokus tetravalen yang tersedia saat ini.5,,9

d. PASIEN ASPLENIK
Pemberian profilaksis penisilin sangat dianjurkan pada pasien yang dalam setahun
terakhir menjalani tindakan splenektomi guna mencegah sepsis akibat infeksi Streptococcus
pneumoniae, terutama pada pasien anak-anak. Beberapa ahli menganjurkan pemberian
profilaksis (misalnya, 250 mg penisilin V oral atau amoksisilin 2x500 mg per hari) pada
orang dewasa selama 1 sampai 2 tahun setelah splenektomi. Meski begitu, data yang
menjelaskan tentang keefektivan profilaksis ini masih sangat kurang. Pemberian vaksinasi
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pada pasien dewasa dengan kondisi asplenik terhadap kuman Haemophilus influenzae tipe B,
meningokokus, dan pneumokokus sebaiknya dilakukan.10-12

e. INFEKSI SALURAN KEMIH (ISK)
Perlu dipertimbangkan untuk pemberian profilaksis ISK pada pasien yang sedang hamil,
adanya riwayat kelainan struktur anatomis ginjal,

pasien dengan infeksi pada ginjal

sebelumnya, pasien dengan cedera tulang belakang (korda spinalis), pasien dengan
neurogenic bladder, penerima transplantasi ginjal, dan pria dengan prostatitis kronis.
Terdapat beberapa pilihan antibiotik profilaksis (yang tersusun pada tabel 4) bagi wanita
yang tidak hamil dengan riwayat ISK berulang (≥3 per tahun) . Pemberian profilaksis
antibiotik dengan dosis rendah secara terus menerus dan perawatan higienitas pasien setelah
timbul gejala dinilai efektif dalam menurunkan risiko ISK berulang.Selamamengkonsumsi
antibiotik profilaksis, pasien harus melakukan kultur urine per bulan untuk memantau ada
atau tidaknya bakteriuria dan resistensi antibiotik. Pemberian Methenamine hippurate
(dengan dosis 1 g, dua kali sehari) telah disetujui sebagai profilaksis ISK dan terbukti efektif
sebagai profilaksis jangka pendek (<1 minggu) pada pasien tanpa kelainan struktur ginjal.
Untuk lama pemberian profilaksis antibiotik yang kontinius adalah 6 bulan.13-15
Dari data yang berasal dari RSUP Cipto Mangunkusumo Jakarta, tiga bakteri terbanyak
antara lain adalah Escherichia coli, Enterococcus sp dan Klebsiella pneumonia.16
Tabel 1. Uji Sensitivitas antibiotik RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo16

Keterangan: LNZ= Linezolid; VAN = Vancomycin; FOS= Fosfomycin; IMP= Imipenem;
TCP= Teicoplanin; DRM = Doripenem; MEM= Meropenem; COL= Colistin; BCT-Z=
Bacitracin-Zinc; CEX= Cefoxitin; LVX= Levofloxacin; DOX = Doxycycline; OXC =
Oxacillin; AMK = Amikacin; NIT = Nitrofurantoin; CFD = Cefdinir; GEN = Gentamycin.
Pada tabel 1, dapat dilihat bahwa seluruh bakteri yang sensitif terhadap antibiotik
telahdirangkum menjadi satu dan dapat disimpulkan bahwa Linezolid memiliki sensitivitas
palingtinggi terhadap seluruh bakteri yang ada yaitu sebesar 100% diikuti oleh Vancomycin
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(78%),Fosfomycin (77%), Imipenem (76%), Teicoplanin (76%), Doripenem (74%),
Meropenem(73%), Colistin (68%), Bacitracin-Zinc (68%), Cefoxitin (61%), Levofloxacin
(59%),Doxycycline (54%), Oxacillin (52%), Amikacin (51%), Nitrofurantoin (50%),
Cefdinir (50%) dan Gentamycin (50%).

Tabel 2. Uji Sensitivitas antibiotik RSUD Dr. Soetomo

Sebagai alternatif, mengkonsumsi buah Cranberriesdapat membantu dalam mencegah
ISK karena buat tersebut mengandung 2 zat yang dapat mencegah menempelnya
fimbriaEscherichia coliterhadap uroepitel saluran kemih. Suatu studi klinis telah
menunjukkan bahwa konsumsi rutin jus cranberry dan produk cranberry dapat
menurunkanrisiko kambuhnya ISK pada wanita.17
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Pemberian profilaksis pasca koitusdapat diberikan pada wanita yang aktif secara
seksualuntuk mengurangi risiko terjadinya ISK terkait dengan hubungan seksual. Pasien yang
menggunakan rejimen paska koitus tersbeut harus diberitahu bahwa konsumsi obat hanya 1
dosis per hari, terlepas dari frekuensi hubungan seksual.Profilaksis antibiotik paska koitus
pada kehamilan menggunakan dosis tunggal sefaleksin (250 mg) atau nitrofurantoin (50
mg).Tetracyclines dan fluoroquinolones harus dihindari selama kehamilan, dan sulfonamida
harus dihindari selama minggu-minggu terakhir kehamilan untuk meminimalkan risiko
kernikterus pada bayi baru lahir.17

f. SPONTANEOUS BACTERIAL PERITONITIS (SBP)
SBP pada pasien dengan sirosis hepatis berhubungan dengan peningkatan morbiditas
dan mortalitas pasien. Infeksi umumnya disebabkan oleh kuman gram negatif dan
streptokokus aerobic. Pemberian antibiotik oral secara empiris atau pemberian antibiotik
secara parenteral pada pasien-pasien dengan sirosis hepatis (SH), pasien dengan asites, dan
pasien dengan perdarahan saluran makan bagian atas (PSMBA) menurunkan insidensi infeksi
bakteri, menurunkan angka lama rawatan inap pasien, menurunkan mortalitas, dan
menurunkan kemungkinan terjadinya perdarahan ulang. Pemberian antibiotik yang
dianjurkan adalah selama 7 hari. Pemberian profilaksis primer dianjurkan pada pasien
berisiko tinggi SBP dan pemberian profilaksis sekunder sangat menurunkan risiko SBP.
Pilihannya pada Asites dan Perdarahan sal.cerna bagian atas adalah Ceftriaxone 2gr i.v
sebagai dosis inisial, selanjutnya 1gr / hari selama 7 hari pemberian. Sedangkan pada yang
tidak dengan perdarahan sal. Makan bagian atas adalah TRimethoprin-sulfamethoxazole 1
tablet p.o setiap hari. Pasien berisiko tinggi tersebut (sesuai dengan The American
Association for the Study of Liver Diseases)adalah pasien-pasien dengan kadar bilirubin total
>2,5-3 mg/dl, kadar albumin pada asites <1,5 g/dl, kadar kreatinin serum >1,2 mg/dl, kadar
BUN >25 mg/dl, kadar natrium serum <130 mEq/l, ataupun nilai Child-pugh >9.18

g. ACUTE NECROTIZING PANCREATITIS (ANP)
Pankreatitis berat dengan nekrosis memiliki nilai mortalitas 17% dan bila diikuti
dengan infeksi akibat nekrosis, mortalitas mencapai 25-30%. Pemberian antibiotik profilaksis
pada pasien ANP dinilai tidak menurunkan angka infeksi pada pasien sehingga panduan dari
American College of Gastroenterology tidak menganjurkan profilaksis. Pada beberapa kasus,
pemberian antibiotik golongan beta lactam spektrum luas seperti golongan imipenem-cilastin
selama 14 hari.19
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h. INFEKSI LUKA BEKAS GIGITAN
Sebanyak 5% kasus gigitan anjing dan 30% kasus gigitan kucing menimbulkan infeksi
sekunder pada luka bekas gigitan tersebut akibat kontaminasi dari patogen yang terdapat pada
air liur binatang terkait. Infeksi tersebut dapat menyebabkan artritis septik, tenosynovitis,
infeksi kulit dan jaringan lunak berat (Severe skin & soft tissue infection)hingga sepsis.
Kuman patogen tersebut

umumnya adalah polimikrobial, diantaranya adalah golongan

Pasteurella, Staphylococcus, Streptococcus, dan kuman-kuman anaerob. Meski kontroversial,
tapi pemberian profilaksis antibiotik secara signifikan menurunkan risiko terjadinya infeksi
pada daerah luka dan sangat dianjurkan pada pasien dengan risiko tinggi infeksi (luka pada
daerah tendon, tulang, tangan, dekat dengan persendian, crush injury, luka tusuk, luka pada
pasien imunokompromais, luka yang tidak tertangani selama 8-10 jam, luka pada pasien
asplenik, luka pada pasien dengan prostetik, dan luka akibat gigitan kucing). Bahkan sangat
dianjurkan untuk pemberian antibiotik intravena dan hospitalisasi pada pasien-pasien dengan
risiko tinggi infeksi. Pada saat debridement, pembersihan luka secara terbuka menurunkan
risiko tinggi infeksi kuman anaerob.20
Luka akibat gigitan manusia, dan luka tinju yang terkepal, dianggap memiliki risiko
tinggi untuk terinfeksi mikroorganisme seperti Streptococcus anginosus, Staphylococcus
aureus, Eikenella corrodens, dan kuman anaerob. Pemberian obat profilaksis antibiotik
tercantum pada tabel 2. Pasien yang mengalami luka akibat gigitan manusia harus dinilai
untuk risiko infeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan hepatitis B, sehingga
pemberian profilaksis harus dilakukankan sesuai indikasi pedoman (guideline)yang ada.
Pemberian tetanus immune globulin (TIG) dan tetanus toxoid (TT) harus diberikan kepada
pasien yang belum diimunisasi atau pemberian TT saja kepada pasien yang belum menerima
booster tetanus dalam 5 tahun terakhir.21

i. PERTUSSIS
Pertussis merupakan infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) akibat infeksi kuman
Bordetella pertussis dan menyebabkan terjadinya batuk-batuk yang lama hingga 1 sampai 6
minggu. Profilaksis berupa pemberian vaksinasi pertussis sangat dianjurkan pada anak-anak
(vaksin Tdap). Pertussis menyebar melalui droplet sehingga orang-orang dengan riwayat
kontak dengan pasien penderita pertussis harus mendapatkan profilaksis antibiotik,
berapapun umur pasien tersebut. Panduan dari Vaccine Working Group of the Advisory
Committee on Immunization Practices(ACIP) sangat menganjurkan pemberian vaksin Tdap
tidak hanya pada anak umur 2 tahun ke bawah, tetapi juga pada pasien dewasa usia 65 tahun
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ke atas dengan riwayat kontak pada pasien pertussis usia <12 bulan atau anak-anak usia 7-10
tahun tanpa riwayat vaksinasi pertussis. Pada para perawat yang melakukan pemberian
vaksinasi Tdap, terdapat risiko untuk terkena pertusis dan harus dipertimbangkan untuk
pemberian kemoprofilaksis setelah terpapar terhadapkasus pertusis, terutama jika mereka
cenderung terpapar pada pasien yang berisiko untuk menderita pertusis berat, seperti
neonatus yang dirawat di rumah sakit dan wanita hamil.22

j. TRAVELLERS’ DIARRHEA
Pemberian profilaksis antibiotik pada wisatawan diketahui menurunkan risiko
terjadinya travellers’ diarrhea sebanyak 84%. Para wisatawan sebaiknya dianjurkan untuk
membawa antibiotik (fluorokuinolon untuk regimen 1-3 hari pada wisata ke daerah Amerika
bagian tengah, Amerika bagian selatan, dan Afrika atau azitromisin pada wisata ke daerah
Asia atau India) yang dapat dikonsumsi bila diperlukan. Pada kasus wisatawan dengan risiko
tinggi infeksi (atlit, wisatawan yang melancong ke daerah risiko tinggi, wisatawan yang rutin
menggunakan antasida, penderita diabetes, dan penderita inflammatory bowel disease ) dapat
mengkonsumsi antibiotik sebanyak 1 kali per hari selama 2-3 minggu untuk mencegah
travellers’ diarrhea. Pada beberapa daerah, golongan fluorokuinolon bisa tidak efektif
terutama pada kasus infeksi kuman Campylobacer (daerah India, Asia Tenggara) sehingga
dianjurkan untuk mengkonsumsi azitromisin 250 mg sekali sehari. Pada wisatawan yang
melancong ke Meksiko, pemberian rifaximin (200 mg sebanyak 1-3 kali per hari)
menurunkan risiko terjadinya travellers’ diarrhea sebesar 72%. Pemberian probiotik yang
mengandung Lactobacillus GG atau Saccharomyces boulardii memiliki efiksasi yang
terbatas (efektivitas <60%) dalam mencegah travellers’ diarrhea dan umumnya tidak
dianjurkan untuk dikonsumsi oleh pasien. Penggunaan Bismuth subsalisilat sebagai
profilaksis (dengan dosis 2x262 mg dikunyah selama 4 kali sehari bersamaan dengan
makanan dan sekali pada malam hari sebelum tidur) dianggap tidak efektif dalam mencegah
travellers’ diarrhea dibandingkan antibiotik (<62%), tidak nyaman untuk dikonsumsi,
mengandung salisilat (harus dihindari pada pasien yang mengkonsumsi antikoagulan),
menyebabkan warna lidah menghitam dan mengganggu absorpsi antibiotik golongan
doksisiklin sehingga tidak dianjurkan lagi.23
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k. INFLUENZA
Pemberian kemoprofilaksis terhadap influenza tipa A dan B dengan obat golongan
neuraminidase inhibitor (Zanamivir inhaler atau oseltamivir oral) memiliki efektivitas
sebesar 70-90% terutama pada pasien berisiko tinggi (tidak memiliki riwayat vaksinasi
influenza, imunokompromais, tinggal di lokas wabah influenza, anak-anak, dan usia tua).
Pemberian kemoprofilaksis juga dianjurkan pada pasien yang menderita penyakit berat yang
progresif, dan pasien yang dirawat inap dalam waktu lama di RS. Secara detil mengenai
pasien-pasien yang berisiko tinggi untuk mengalami influenza dibahas di tabel 4. Baik
zanamivir inhaler ataupun oseltamivir oral termasuk dalam kategori C untuk ibu hamil. Pada
pasien-pasien yang memiliki riwayat vaksinasi influenza, pemberian kemoprofilaksis tersebut
dapat dianggap sebagai terapi tambahan. Pemberian kemoprofilaksis kontraindikasi pada 48
jam sebelum dan 2 minggu setelah pemberian vaksinasi influenza secara intranasal (liveattenuated FluMist influenza vaccine). Kemoprofilaksis dapat dihentikan setelah 10 hari pada
kasus pasien yang terpapar dari lingkungan rumah atau setelah 7 hari pada pasien yang
terpapar dari sumber lain.24
Pada kasus untuk mengontrol penyebaran wabah influenza di lingkungan perawatan
kesahatan atau rawat inap, Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
merekomendasikan pemberian kemoprofilaksis selama 2 minggu meskipun orang tersebut
telah divaksinasi sebelumnya. Pada pasien-pasien yang tidak pernah melakukan vaksinasi
influenza dan memiliki risiko tingg untuk menderita influenza, sangat dianjurkan untuk
menjalani kemoprofilaksis selama musim influenza berlangsung. Terdapat kasus resistensi
virus influenza tipe A terhadap oseltamivir dan zanamivir dan pada golongan adamantan
(amantadine dan rimantadin) yang hanya aktif terhadap influenza tipe A sudah tidak
dianjurkan lagi karena telah resistensi terhadap influenza tipa A akibat kasus pandemi pada
tahun 2009-2010 (H1N1 atau avian flu ).24
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Tabel 3. Pasien-Pasien dengan Risiko Tinggi Untuk Menderita Komplikasi Influenza
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Tabel 4. Regimen Profilaksis Antibiotik pada Pasien Dewasa non Bedah1
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PROFILAKSIS ANTIBIOTIK PADA PASIEN BEDAH
Sebesar 14% sampai 18% dari total kasus infeksi nosokomial yang terjadi di rumah
sakit disebabkan oleh Surgical Site Infection(SSI) atau Infeksi pada lokasi insisi /
pembedahan. Bebarapa faktor yang berkontribusi dalam meningkatkan risiko SSI pada pasien
adalah usia, status gizi, diabetes mellitus, perokok, obesitas, ko-infeksi di lokasi lain pada
tubuh, kolonisasi dengan mikroorganisme yang patogen, respons imun yang berubah atau
imunokompromais, lamanya rawatan praoperasi, dan prosedur operasi (durasi scrub bedah,
antisepsis kulit, pencukuranbulu pra operasi, persiapan kulit pra operasi, lama operasi,
pemberian profilaksis antibiotik, ventilasi ruang operasi, sterilisasi instrumen yang tidak
memadai, bahan asing di tempat bedah, drainase, dan teknik bedah ). Penilaian dan
pemantauan terhadap risiko-risiko tersebut sangatlah penting untuk menurunkan risiko
terjadinya SSI.1,2,25
Pemberian profilaksis antibiotik perioperatif sangat dianjurkan untuk prosedur operasi
yang memiliki risiko tinggi untuk timbulnyaSSI pasca operasi danpada operasi dengan
implantasi bendaasing.Pemilihan jenis antibiotik sebagai profilaksis sebaiknya dipilih
antibiotik yang bersifat bakterisidal, non toksik, murah (cost efficient )dan memiliki aktivitas
in vitro dalam melawan mikroorganisme yang menyebabkan SSI paska operasi. Konsensus
13

dari American Society of Health-System Pharmacistsmerekomendasikan cefazolin dan
sefalosporin lainnya karena memenuhi kriteria yang disebutkan di atas. Antibiotik spektrum
luas (misalnya, ertapenem) harus dihindari untuk profilaksis bedah.
Penggunaan vankomisin untuk profilaksis diindikasikan bila terjadi reaksi alergi
hipersensitivitas tipe I atau reaksi serius lainnya terhadap antibiotik golongan penisilin atau
bila kejadian infeksi di tempat kerja (lokasi RS) berisiko tinggi infeksi MRSA. Kehati-hatian
dalam menggunakan vankomisin sangat penting menghidari timbulnya resistensi terhadap
vankomisin. Profilaksis sebaiknya diberikan dalam waktu 30 sampai 60 menit sebelum
operasi, termasuk operasi Caesar. Pada kasus profilaksis antibiotik dengan golongan
vankomisin dan fluoroquinolone,infusharus dimulai dalam waktu 90 sampai 120 menit
sebelum insisi bedah dimulai karena kedua golongan obat tersebut memerlukan setidaknya 1
jam untuk mencapai kadar konsentrasi terapetiknya. Dosis antibiotik tambahan mungkin
perlu diberikan secara intraoperatif untuk prosedur yang berkepanjangan atau bila golongan
antibiotik yang digunakan memiliki waktu paruh yang pendek.25
Pemberian terapi antibiotik intravena sebelum periode perioperatif tidaklah bermanfaat.
Selain itu, profilaksis antibiotik pasca operasi yang berkepanjangan harus sangat tidak
dianjurkan karena meningkatkan risiko terjadi toksisitas antibiotik, resistensi antibiotik, dan
tidak cost effective. Durasi profilaksis antibiotik untuk sebagian besar prosedur tidak boleh
melebihi 24 jam, kecuali operasi jantung, di mana antibiotik dapat dilanjutkan hingga 48
jam.1,2
Regimen profilaksis antimikroba perioperatif untuk berbagai prosedur operasi yang
disesuaikan dirangkum dalam Tabel 5.1

Tabel 5. Regimen Profilaksis Antibiotik pada pasien bedah
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KESIMPULAN
Penggunaan profilaksis antibiotik mencegah timbulnyasebagian besar infeksi dan
menurunkan kemungkinan timbulnya SSI secara signifikan. Penggunaan profilaksis
antibiotik sebaiknya dibatasi (bergantung pada indikasi pemberian obat) dan dapat diterima
dengan baik oleh pasien (tidak menimbulkan alergi pada obat). Golongan antimibiotik yang
optimal untuk profilaksis harus bersifat bakterisidal, tidak beracun (non toksik), tidak mahal
(cost effective), dan aktif melawan patogen khas yang dapat menyebabkan infeksi, terutama
di tempat operasi pasca operasi (SSI). Pasien harus memahami potensi risiko dan manfaat
dari rejimen profilaksis antibiotik yang diberikan oleh dokter. Meski sebagian besarmetode
profilaksis berdasarkan evidence based medicine, tetapi studi yang lebih mendalam terhadap
pemberian profilaksis antibiotik masih harus dilakukan.
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