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PENDAHULUAN

� Survei Kesehatan Rumah Tangga Dep.Kes RI (SKRT

1986,1992 dan 1995) secara konsisten memperlihatkan

kelompok penyakit pernapasan yaitu pneumonia,

tuberkulosis dan bronkitis, asma dan emfisema masih

menduduki 3 (tiga) penyebab kematian dari 10 (sepuluh)

penyebab kematian di Indonesia

� Proyeksi global yang dibuat Harvard School of Public dan

WHO juga memperlihatkan salah satu penyakit penyebab

kematian pada tahun 2020 yaitu Infeksi saluran pernapasan

bagian bawah (lower Respiratory Tract Infection)



2



3

DEFINISI BRONKITIS

�Bronkitis suatu proses inflamasi pada pipa

bronkus

�Proses inflamasi ini akan menyebabkan

pembengkakan pada pipa saluran napas,

penyempitan saluran napas .
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�Bronkitis akut peradangan akut

membran mukosa bronkus yang

disebabkan oleh infeksi mikroorganisme,

virus dan bahan2 kimia.

�Penyakit ini sering melibatkan trakea

sehingga lebih tepat jika disebut

trakeobronkitis akut.

DEFINISI

�Bronkitis akut merupakan terminologi secara

klinis yaitu inflamasi dari saluran napas besar

dengan karakteristik batuk tanpa pneumonia

�Bronkitis akut perkiraan diderita sekitar 5%

pada usia dewasa

� Insidensi yang paling tinggi dijumpai pada

musim dingin dibandingkan musim panas
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ETIOLOGI

�Musim dingin Respiratory virus

�Virus paling sering dijumpai rhinovirus,

adenovirus, influenza virus A dan B

parainfluenza virus , respiratory

syncytial virus,

� BAKTERI :

� Bakteri atipikal seperti Bordetella pertussis,

Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae, dan

Mycoplasma pneumoniae.
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PATOLOGI

� Bronkitis akut merupakan suatu proses inflamasi

terhadap infeksi pada epitelium dari bronkus.

� Deskuamasi sel epitel dari saluran napas pada

tingkatan membran basali dengan terdapatnya sel-sel

limfosit akibat terinfeksi influenza A trakeobronkitis.

MANIFESTASI KLINIS

� Awalnya gejala flu seperti pilek (runny nose), sakit

tenggorokkan (sore throat).

� Batuk awalnya tidak produktif tetapi dalam

beberapa hari akan terdapat produksi

sputum yg banyak

� Dahak mukus , mukopurulen
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Sesak napas

� Jika terdapat penyakit kronik kardiopulmonal.

�Peradangan bronkus hiperreaktivitas
saluran pernapasan yang memudahkan
terjadinya bronkospasme

�Merupakan faktor risiko terjadi serangan asma
pada penderita asma

PEMERIKSAAN FISIS

�Umumnya pada pemeriksaan fisis toraks

terlihat normal

�Dapat terdengar suara mengi di beberapa

tempat

�Ronki kering dapat terdengar jika produksi

sputum meningkat

�Pemeriksaan radiologis menunjukkan normal.
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LABORATORIUM

� Pemeriksaan PCR pada nasopharyngeal swabs baik

dalam hal menegakkan penyebab bronkitis akut yaitu B.

pertussis, M. pneumoniae, or C. pneumoniae

PENATALAKSANAAN

�Self limited disease

�Antitusif kodein atau dekstrometorphan

�Antibiotika infeksi sekunder bakterial

atau pada PPOK
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ANTIBIOTIKA

� erythromycin, doxycycline, or trimethoprim–

sulfamethoxazole

BRONKODILATOR

B2 Agonis : Salbutamol

SOAL UKDI

1. Seorang laki-laki berumur 32 tahun mengalami batuk
selama 2 minggu dengan dahak berwarna hijau
disertai sesak napas, tidak ada riwayat penyakit
sebelumnya dan tidak merokok. Pada foto toraks
menunjukkan tidak ada kelainan. Apakah diagnosis
sementara yang paling mungkin pada kasus ini?

A. Asma

B. PPOK

C. TB paru

D. Pneumonia

E. Bronkitis akut
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2. Seorang laki-laki 45 tahun datang dengan
keluhan demam, batuk sekitar 1 minggu pada
awalnya kering kemudian menjadi berdahak
coklat. Riwayat merokok 1 bungkus per hari.
Diagnosis kelainan di atas adalah

A. Bronkitis

B. Bronkiektasis

C. Karsinoma paru

D. TB paru

E. Pneumonia

3. Seorang laki-laki 40 th, pekerjaan sopir angkot datang ke tempat

praktek dokter dengan keluhan sakit tenggorokan dan batuk sejak 2

minggu yang lalu yang awalnya disertai pilek. Saat ini pileknya sudah

sembuh, batuknya masih tetap khususnya malam hari. Dari

anamnesa diketahui pasien adalah perokok berat yang sudah sering

mendapat advis untuk menghentikan rokoknya, riwayat penyakit

sebelumnya tidak ada. Dari pemeriksaan didapatkan pharynx

kemerahan dan lain-2 dalam batas normal. Terapi yang diberikan

dokter berupa advis berhenti merokok dan obat. Obat manakah di

bawah ini yang paling tepat untuk pasien tsb ?

A. Gliseril guaiakolat

B. Dextrometorfan

C. Doveri

D. Gliseril guaiakolat + dekstrometorfan



11

4.Bakteri yang paling sering menyebabkan

infeksi saluran nafas bagian bawah adalah...

A. Adenovirus

B. Parainfluenza virus

C. Mycoplasma pneumonia

D. Klebsiella pneumonia

E. Neisseria


