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PPOK
(PENYAKIT PARU OBSTRUKSI KRONIS)

PS.PANDIA

KOSULTAN  ASMA & PPOK          

DEPARTEMEN PARU dan RESPIRASI             

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA           

RUMAH SAKIT PENDIDIKAN H. ADAM MALIK  MEDAN

SKDI PPOK 3A

Mampu membuat diagnosis klinik 

berdasarkan pemeriksaan fisik dan 

pemeriksaan-pemeriksaan 

tambahan(laboratorium sederhana dan foto 

toraks)dan dapat memutuskan dan memberi 

terapi pendahuluan,serta merujuk ke spesialis 

paru (bukan kasus gawat darurat)
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PPOK
( PENYAKIT PARU OBSTRUKSI KRONIK)

COLD  (CHRONIC OBSTRUCTION LUNG DISEASE)
CLD     ( CHRONIC LUNG DISEASE)
CAO    (CHRONIC AIRWAY OBSTRUCTIVE)
COPE (CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY

EMPHYSEMA)
COAD (CHRONIC OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASE)
CAL (CHRONIC AIRWAY LIMITATION)
COLL  (D) CHRONISCH OBSTRUCTIEF LONGLISDEN
BPDO  (F) BRONCHO PNEUMOPATHIE CHRONIQUE

OBSTRUCTIVE
PPOM ( PENYAKIT PARU OBSTRUKSI MENAHUN)
COPD (CHRONIC OBSTRUCTION PULMONAR

DISEASE

DEFINISI

PPOK adalah suatu penyakit yang ditandai 

secara karakteristik dengan keterbatasan 

aliran udara yang tidak sepenuhnya 

reversibel,progessif dan adanya hubungan 

dengan respon inflamasi yang tidak normal 

dari paru terhadap partikel berbahaya atau 

gas.

GOLD 
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FAKTA TENTANG PPOK

� PPOK di AS adalah sebagai penyebab kematian 
ke-4 (setelah penyakit jantung,kanker dan 
penyakit pembuluh darah).

� Pada tahun  2000, WHO memperkirakan 274 ribu 
kematian seluruh dunia oleh PPOK.

� Pada tahun 1990, PPOK adalah ranking ke-12 
dan diperkirakan menjadi ranking ke-5 pada 
tahun  2020.

FAKTA PPOK YANG AKAN DATANG

� Sebagai penyebab utama mortalitas dan morbiditas 
penyakit kronik diseluruh dunia

� Terus meningkat prevalensi dan mortalitasnya dengan 
luasnya penggunaan tembakau 

� Meningkatnya kewaspadaan tentang PPOK diantara 
profesi kesehatan,otoritas Kesehatan masyarakat dan 
masyarakat umum untuk pencegahan dan 
penatalaksanaan
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FAKTOR RESIKO

� Usia Tua

� Paparan  asap tembakau

� Debu /polusi tempat kerja

� Faktor genetik (defisiensi alfa 1-antitripsin)

� Hiperresponsif saluran nafas

� Infeksi berulang pada masa perkembangan 
paru

� Status sosio ekonomi

� Malnutrisi

PATHOGENESIS PPOK

Inflamasi 

saluran nafas

Disfungsi Mucociliar

Obstruksi 

saluran nafas

Perubahan struktur

saluran nafas
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PENYEBAB KETERBATASAN ALIRAN 

UDARA
� Irreversibel

� Fibrosis dan penyempitan saluran 
pernafasan

� Kehilangan “elastic recoil” 
disebabkan kerusakan alveoli

� Destruksi/kerusakan penyokong 
alveoli yang menahan patennya 
saluran pernafasan

PENYEBAB KETERBATASAN ALIRAN 

UDARA
� Reversible

� Akumulasi sel inflamasi,dahak dan 
eksudasi plasma di bronkus 

� Kontraksi otot polos di periper dan 
sentral bronkus

� Hiperinflasi dinamik selama latihan
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PATHOLOGI

Bahan berbahaya dan 
gas 

inflamasi paru

faktor host

PPOK

ProteinaseStress oksidatif

Anti-proteinasesAnti-oksidan

mekanisme perbaikan

INFLAMASI

saluran nafas kecil
Airway inflamasi saluran nafas

Dan remodeling

Destruksi Parenkim
Hilangnya bentuk alveoli dan

menurunnya elastic recoil

AIRFLOW LIMITATION
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Persamaan Asma and COPD

� Keduanya kronis

� Inflamasi ada pada keduanya

� obstruksi saluran nafas

� Melibatkan saluran nafas kecil

� Mukus

� Bronkokontriksi

Pathofisiologi PPOK

perubahan

struktur

Saluran nafas

Destruksi alveoli

Hiperplasia epithel

Hipertropi kelenjer

Metaplasia sel goblet 

Fibrosis saluran nafas

ASMA

PPOK
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Pathofisiologi PPOK

Disfungsi

Mukosilier

-Hipersekresi mukus

-Viscosity mukus

yang meningkat

-transportasi mukus

berkurang

-Kerusakan Mukosa 

Sehat

H. influenzae

DIAGNOSA

Syarat minimum untuk diagnosa PPOK

� Keluhan gejala dan riwayat penyakit

� Pemeriksaan fisik diagnostik

� Foto toraks

� Test fungsi paru

� Spirometri

� Peak flow meter

� Test bronkodilator
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Tanda-tanda

� Pernafasan yang cepat ( Takipnoe)

� Nafas bunyi(wheezing) 

� Ekspirasi memanjang

� Diameter antero-posterior >tranversal(Barel 

chest) karena hiperinflasi

� Penggunaan otot-otot Bantu pernafasan

� Mulut seperti bersiul (Pursed lip breathing)

simptom

� Sesak nfas

� Batuk produktif/tidak produktif

� Batuk darah

� Nyeri dada
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FISIK DIAGNOSTIK

�� INSPEKSIINSPEKSI ; mulut mencucu,sianosis,sesak

nafas,sela iga melebar ada keterlibatan otot

bantu pernafasan

�� PALPASI PALPASI ;; Stem Stem fremitusfremitus melemahmelemah

�� PERKUSIPERKUSI ; ; hipersonorhipersonor

�� AUSKULTASIAUSKULTASI ; suara pernafasan dengan

ekspirasi memanjang

FOTO TORAKS

� Pada emfisema bisa lusensi bertambah,sela 

iga melebar,diafragma mendatar,jantung 

menggantung

� Pada bronkitis bisa normal atau 

bronkovaskular yang bertambah
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EMFISEMA
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BRONKITIS KRONIK

COPD + PNEUMOTORAKS
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KOMPLIKASI PPOK 

1. Gagal nafas

- Gagal nafas kronik

- Gagal nafas akut pada gagal nafas  

kronik

2. Infeksi berulang

3 .Korpulmonall

4. Pneumothorax

spirometri

� Obstruksi  ringan

� Obstruksi  sedang

� Obstruksi  berat

� Obstruksi  sangat berat
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PENYAKIT YANG TERMASUK PPOK

� Emfisema

� Bronkitis kronik

� Penyakit saluran nafas perifer

� Sindroma obstruksi paska TB paru

� Asma kronis

EMFISEMA

Definisi secara anatomi adalah suatu kondisi 

dari paru yang karateristik dengan 

peningkatan dari rongga airspace dari 

normal,distal dari bronkiolus terminal baik 

oleh karena dilatasi maupun kerusakan 

dinding alveoli.
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EMFISEMA

Klassifikasi

� Centrilobular emphysema alveoli yang muncul dari 
bronkiolus repiratorius terlibat.tipe ini ditemukan pada 
kebanyakan emfisema dan bentuk berat

� Panlobular emphysema semua alveoli dalam asinus 
terlibat.merupakan emfisema primer yang terdapat pada 
defisiensi alfa-1 antitripsin

� Paraceptal emphysema yang sering meluas ke pleura 
dibawahnya atau sepanjang jaringan ikat septal da 
perifer asinus.

� Irregular emphysema perluasan rongga udara tak 
beraturan.

bronkitis kronis

Hipersekresi mukus trakeobronkial yang 

disebabkan oleh batuk dan ekspektorasi

setiap hari sekurangsekurang--kurangnyakurangnya 3 3 bulanbulan

dalamdalam setahunsetahun selama paling sedikit 2 tahun

berturut-turut
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PPOK

penyakit saluran nafas

perifer
Keadaan peradangan dari bronkiolus dimana 

terjadi metaplasia dan hiperplasia sel-sel 

epitel dengan peningkatan lendir intralumen 

sehingga terjadi penyempitan serta fibrosis 

pada dinding saluran udara .



5/24/2011

17

sindroma obstruksi pasca tb

paru
Obstruksi yang terjadi oleh karena rusaknya 

parenkim paru akibat penyakit tuberkulosis 

sehingga timbul fibrosis yang mengakibatkan 

saluran nafas menjadi tidak teratur dan 

terjadi kompensasi 

asma kronik

Perubahan struktur yang terjadi pada 

beberapa penderita asma dimana terjadi 

perubahan ukuran saluran udara dari 

brokiolus terminalis sampai hilus yang 

mempengaruhi kontriksi dari otot bronkial 

sehingga akan mempengaruhi obstruksi pada 

saluran nafas besar dan kecil secara nyata .
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Tanda-tanda

� Pernafasan yang cepat ( Takipnoe)

� Nafas bunyi(wheezing) 

� Ekspirasi memanjang

� Diameter antero-posterior >tranversal (Barel 

chest) karena hiperinflasi

� Penggunaan otot-otot Bantu pernafasan

� Mulut seperti bersiul (Pursed lip breathing)

Menilai keparahan penyakit

Penilaian keparahan

� Tipe/derajat simptom

� Hasil fungsi paru

� Adakah komplikasi(seperti HF)

Klassifikasi PPOK

� Ringan

� Sedang berat 

� sangat berat
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Classification of COPD Severity

by Spirometry

� Stage I:   Mild FEV1/FVC < 0.70 

FEV1 > 80% predicted

� Stage II:  Moderate FEV1/FVC < 0.70

50% < FEV1 < 80% predicted

� Stage III: Severe FEV1/FVC < 0.70

30% < FEV1 < 50% predicted

� Stage IV: Very Severe FEV1/FVC < 0.70

FEV1 < 30% predicted or 

FEV1 < 50% predicted plus chronic respiratory failure 

GOLD 2010

Kriteria PPOK stabil

� Tidak dalam kondisi gagal napas akut pada gagal napas kronik

� Dapat dalam kondisi gagal napas kronik stabil, yaitu hasil
analisa gas darah menunjukkan

� PCO2 < 45 mmHg dan PO2 > 60 mmHg

� Dahak jernih tidak berwarna

� Aktivitas terbatas tidak disertai sesak sesuai derajat berat
PPOK (hasil spirometri)

� Penggunaan bronkodilator sesuai rencana pengobatan

� Tidak ada penggunaan bronkodilator tambahan
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A. Tipe 1 (eksaserbasi berat), memiliki 3 gejala di atas

B. Tipe 2 (eksaserbasi sedang), memiliki 2 gejala di atas

C. Tipe 3 (eksaserbasi ringan), memiliki 1 gejala di atas

ditambah infeksi saluran napas atas lebih dari 5 hari,

demam tanpa sebab lain, peningkatan batuk,

peningkatan mengi atau peningkatan frekuensi

pernapasan > 20% baseline, atau frekuensi nadi >

20% baseline

EKSASERBASI AKUT AKAN DIBAGI 

MENJADI TIGA

Primer :

- Infeksi trakeobronkial (biasanya karena virus)

Sekunder :

- Pneumonia

- Gagal jantung kanan, atau kiri, atau aritmia

- Emboli paru

- Pneumotoraks spontan

- Penggunaan oksigen yang tidak tepat

- Penggunaan obat-obatan (obat penenang, diuretik) yang tidak tepat

- Penyakit metabolik (DM, gangguan elektrolit)

- Nutrisi buruk

- Lingkungan memburuk/polusi udara

- Aspirasi berulang

- Stadium akhir penyakit respirasi (kelelahan otot respirasi)

PENYEBAB EKSASERBASI AKUTPENYEBAB EKSASERBASI AKUTPENYEBAB EKSASERBASI AKUTPENYEBAB EKSASERBASI AKUT
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EDUKASI

Secara umum bahan edukasi yang harus diberikan : 

1. Pengetahuan dasar tentang PPOK

2. Obat - obatan, manfaat dan efek sampingnya

3. Cara pencegahan perburukan penyakit

4. Menghindari pencetus (berhenti merokok)

5. Penyesuaian aktivitas
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Rehabililitasi Paru

� Pemulihan kembali pasien pada kondisi 

medis,mental,emosi,sosial dan potensi 

tertentu yag mampu dicapainya(council on rehabilitation 

1942)

� Multidisplin meliputi latihan/olah 

raga,edukasi Dn psikologi

Penatalaksanaan secara umum PPOK meliputi 

:

1. Edukasi

2. Obat - obatan

3. Terapi oksigen

4. Ventilasi mekanik

5. Nutrisi

6. Rehabilitasi
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GOLD Workshop Report

EMPAT KOMPONEN PENATALAKSANAAN PPOK

Nilai dan monitor penyakit 

Kurangi faktor resiko

Tatalaksana PPOK stabil

Edukasi

Farmakologi

Non-farmakologi

Tatalaksana Eksaserbasi

Objektivitas Penatalaksanaan PPOK

� Cegah progresi penyakit 

� Kurangi simptom

� Perbaiki toleransi latihan

� Perbaiki status kesehatan

� Cegah dan obati eksaserbasi

� Cegah dan obati komplikasi

� Turunkan mortalitas

� Minimalisasi efek samping dari pengobatan
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