BAB I.PENDAHULUAN

Ileus obstruktif merupakan kegawatan dalam bedah abdominalis yang sering dijumpai
dan merupakan 60% - 70% dari seluruh kasus akut abdomen. Setiap tahunnya 1 dari 1000
penduduk dari segala usia didiagnosa ileus. Akut abdomen dapat disebabkan oleh kelainan di
dalam abdomen berupa inflamasi dan penyulitnya, ileus obstruktif, iskemik, dan perdarahan.
Sebagian kelainan dapat disebabkan oleh cedera langsung atau tidak langsung yang
mengakibatkan perforasi saluran cerna atau perdarahan (Evers, 2004).
Obstruksi intestinal secara umum didefinisikan sebagai kegagalan isi intestinal untuk
melanjutkan perjalanannya menuju ke anus. Obstruksi intestinal terjadi ketika lumen usus
konstriksi atau terdapat sumbatan. Kondisi ini harus dibedakan dengan ileus paralitik, dimana
terjadi gerakan propulsif yang menurun tanpa adanya sumbatan di lumen intestinal
(Thompson, 2005).
Hambatan pasase usus dapat disebabkan oleh adanya obstruksi lumen usus atau oleh
adanya gangguan peristaltik. Obstruksi intestinal atau disebut juga ileus obstruktif (obstruksi
mekanik) dapat disebabkan oleh strangulasi, invaginasi atau adanya sumbatan dalam lumen
usus. Obstruksi usus merupakan gangguan peristaltik baik di usus halus maupun di kolon.
Obstruksi mekanik dapat disebabkan karena adanya lesi pada bagian dinding usus, di luar usus
maupun di dalam lumen usus. Obstruksi usus dapat akut atau kronik, parsial atau total.
Obstruksi usus kronik biasanya mengenai kolon sebagai akibat adanya karsinoma. Sebagian
besar obstruksi justru mengenai usus halus. Obstruksi total usus halus merupakan kegawatan
yang memerlukan diagnosa dini dan tindakan bedah darurat (Sjamsuhidajat & Jong, 2005).
Terapi ileus obstruktif biasanya melibatkan intervensi bedah. Penentuan waktu kritis
tergantung atas jenis dan lama proses ileus obstruktif. Operasi dilakukan secepat yang layak
dilakukan dengan memperhatikan keadaan keseluruhan pasien.
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BAB II.TINJAUAN PUSTAKA

A. DEFINISI
Ileus berasal dari bahasa Yunani eileos yang artinya tergulung; hambatan pasase isi
usus. Pada ileus gerakan dan pasase usus yang normal tidak terjadi. Ileus merupakan tanda
adanya obstruksi usus akut yang segera membutuhkan pertolongan atau tindakan. Ileus ada 2
macam yaitu ileus obstruktif dan ileus paralitik.1,2
Ileus obstruktif atau disebut juga ileus mekanik adalah keadaan dimana isi lumen
saluran cerna tidak bisa disalurkan ke distal atau anus karena adanya sumbatan/hambatan
mekanik yang disebabkan kelainan dalam lumen usus, dinding usus atau luar usus yang
menekan atau kelainan vaskularisasi pada suatu segmen usus yang menyebabkan nekrose
segmen usus tersebut.3
B. KLASIFIKASI
Berdasarkan lokasi obstruksinya, ileus obstrukif atau ileus mekanik dibedakan
menjadi,antara lain : 4,5,6,7
Menurut letak sumbatannya, maka ileus obstruktif dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Obstruksi letak tinggi, bila mengenai usus halus.
2. Obstruksi letak rendah, bila mengenai usus besar.
Obstruksi dapat terjadi karena sumbatan intralumen, intramural atau ekstramural.
Menurut derajat sumbatannya, maka ileus obstruktif dibagi menjadi tiga, yaitu :
1. Partial obstruction : cairan dan gas masih dapat melewati titik obstruksi.
2. Completed obstruction : sumbatan menghambat berjalannya semua isi usus.
Menurut sifat sumbatannya, maka ileus obstruktif dibagi menjadi tiga, yaitu :
1. Obstruksi sederhana/simple obstruction : sumbatan tanpa disertai gangguan aliran darah.
2. Obstruksi dengan strangulasi: sumbatan yang disertai gangguan aliran darah.
3. Obstruktif jenis gelung tertutup : sumbatan dua tempat obstruksi dimana jalan masuk dan
keluar suatu gelung usus tersumbat.
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Gambar : Ilustrasi ileus obstruksi sederhana dan gelung tertutup/closed loop
Obstruksi mekanik letak tinggi yang mengenai usus halus dapat disebabkan oleh
hambatan di luminal, mural atau ekstramural, dapat terjadi di proksimal (high small bowel
obstruction) atau di distal (low small bowel obstruction, dapat terjadi dengan dua titik
obstruksi di lumen (closed loop obstruction) sehingga mencegah pergerakan prograde dan
retrograde dari isi usus, dapat juga terjadi dengan satu titik obstruksi (open-ended obstruction)
yang mengganggu pergerakan prograde dari isi usus.7
Obstruksi sederhana dapat disebabkan oleh blok mekanis tanpa gangguan suplai darah
dari usus. Penyebabnya antara lain obstruksi oleh cacing Ascaris atau perlengketan. Operasi
biasanya tidak mendesak, dan mungkin tidak diperlukan. Obstruksi menyebabkan usus bagian
atas dari titik obstruksi menjadi dilatasi, hal ini menyebabkan terperangkapnya cairan dan gas
dibagian atas titik obstruksi. Peristaltik usus akan meningkat sebagai upaya usus mengatasi
hambatan tersebut. 8
Obstruksi dengan strangulasi berkaitan dengan risiko terjadinya iskemia mesenterium
usus yang kemudian diikuti oleh nekrosis usus. Sekitar 6 jam setelah terputusnya aliran darah,
usus menjadi gangren dan perforasi. Jika perforasi masuk ke dalam rongga peritoneum dapat
mengakibatkan peritonitis generalisata. Oleh karena itu, intervensi operasi sangat penting bagi
pasien dengan strangulasi usus. Jika perawatan yang tepat tidak dimulai, pasien akan mati
dalam beberapa hari dari onset.8,9
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C. EPIDEMIOLOGI
Terdapat berbagai variasi dari usia penderita, dan penyebab tersering dari ileus
obstruksi mekanik di berbagai belahan dunia. Terdapat perbedaan penyebab tersering dari
ileus obstruksi mekanik, antara negara berkembang seperti Indonesia dengan negara maju.
Penyebab tersering ileus obstruksi maekanik di Indonesia, adalah hernia, baik sebagai
penyebab obstruksi sederhana (51%) maupun obstruksi usus strangulasi (63%). Hernia
strangulata adalah salah satu keadaan darurat yang sering dijumpai oleh dokter bedah dan
merupakan penyebab obstruksi usus terbanyak. Sekitar 44% dari obstruksi mekanik usus
disebabkan oleh hernia eksterna yang mengalami strangulasi.4
Hal ini agak berbeda dengan hasil beberapa penelitian di Pakistan yang menyebutkan
bahwa Tuberkulosis usus sebagai penyebab tersering dari ileus obstruksi mekanik,
sebagaimana yang dilaporkan oleh Hadi A dkk, tuberkulosis usus adalah yang tersering
(36,55%) diikuti oleh carcinoma colon (22,58%) dan perlengketan pasca operasi atau post
operative adhesion (21,51%). Hal ini lebih disebabkan karena banyaknya kasus Multi Drug
Resisten, kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah sehingga kesadaran tentang penyakit
juga rendah. Di negara maju penyebab tersering adalah perlengketan pasca operasi atau post
operative adhesion dan tumor ganas.5
Adhesi pascaoperasi merupakan penyebab dari sekitar 75% dari kasus obstruksi usus
halus. Neoplasma merupakan penyebab obstruksi usus besar yang paling sering, diikuti oleh
diverticulitis dan volvulus. Adhesi pasca operasi timbul setelah terjadi cedera pada permukaan
jaringan, sebagai akibat insisi, kauterisasi, jahitan atau mekanisme trauma lainnya. Dari
laporan terakhir pasien yang telah menjalani sedikitnya sekali operasi intra abdomen, akan
berkembang adhesi satu hingga lebih dari sepuluh kali. Penelitian Menzies dan Ellis tahun
1990 terhadap 80 kasus ileus obstruksi karena adhesi pascaoperasi terjadi paling sering (57%)
dalam waktu 1 tahun setelah operasi awal, diikuti sebanyak 21.25% terjadi dalam waktu 1-5
tahun, 21.25% terjadi dalam waktu lebih dari 10 tahun dan paling sedikit terjadi dalam waktu
1 bulan sebanyak 0.5%. Kemajuan operasi intraabdomen selama beberapa tahun berikutnya
meningkatkan frekuensi ileus obstruksi karena adhesi pascaoperasi dan menurunkan frekuensi

4

relatif hernia inkarserata sebagai penyebab ileus obstruksi. Hampir seluruhnya ileus obstruksi
karena adhesi pascaoperasi terjadi pada usus halus dan jarang sekali terjadi pada usus besar.Di
masa mendatang diharapkan operasi laparoskopik dapat

menurunkan

frekuensi

ileus

obstruksi karena adhesi pascaoperasi.6,7,8
Ileus obstruksi juga terjadi pada kelompok usia tertentu dengan perbandingan laki-laki
lebih sering dibanding perempuan. Hadi A dkk melaporkan usia rata-rata penderita ileus
adalah 37,5 tahun dengan perbandingan laki-laki lebih sering dibanding perempuan
(M:F=(2:1,72), sama dengan yang dilaporkan Islamil dkk (37,5 tahun, M:F=1,03:1), dan
Mehmod Z (41,4 tahun, M:F=1,25:1). Penelitian kelompok umur penderita oleh
Markogiannakis et al (pada tahun 2001-2002), ditemukan 60% penderita yang dirawat di
Hippokration Hospital, Athens mengalami ileus obstruksi dan rata-rata berumur sekitar 16-98
tahun, dengan perbandingan jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Wanita
lebih sering mengalami ileus obstruksi karena adhesi pascaoperasi dibandingkan pria. Hal ini
dihubungkan dengan seringnya operasi obstretik dan ginekologis pada wanita. 5,7,8
Penderita ileus osbtruktif rawat inap RSUD Raden Mattaher, prevalensi 16/10.000
pasien, sebagian besar disebabkan oleh adhesi (40%), diikuti inflamasi sebanyak (20%),
massa (16%), hernia (8%), intususepsi (8%), benda asing dan lainnya masing-masing (4%).
Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa 50% ileus obstruktif disebabkan oleh
perlekatan. Dari penelitian tersebut didapatkan pula bahwa usia terbanyak 15-49 tahun, lebih
sering pada laki-laki.10

D. ETIOLOGI
Berbagai kondisi yang menyebabkan terjadinya obstruksi intestinal biasanya terjadi
melalui satu mekanisme utama. Satu pertiga dari seluruh pasien yang mengalami ileus
obstruktif, ternyata dijumpai lebih dari satu faktor etiologi yang ditemukan saat dilakukan
operasi.
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Penyebab terjadinya ileus obstruktif mekanik beragam jumlahnya berdasarkan umur
dan tempat terjadinya obstruksi. Pada anak-anak, hanya 10 % obstruksi yang disebabkan oleh
adhesi; intususepsi merupakan penyebab tersering dari ileus obstruktif yang terjadi pada anakanak. Kanker harus dipikirkan bila ileus obstruktif ini terjadi pada orang tua.
Obstruksi usus mekanik disebabkan oleh tiga mekanisme : 1. blokade intralumen
(obturasi), 2. intramural atau lesi intrinsik dari dinding usus, dan 3. kompresi lumen atau
konstriksi akibat lesi ekstrinsik dari intestinal. Beberapa penyebab dari mechanical bowel
obstruction terdapat pada tabel dibawah ini 11,12.
Table 1. Mechanical Bowel Obstruction
Lesions Extrinsic to the
Lesions Intrinsic to the Intestinal
Intestinal
Wall
Wall
ADHESION
CONGENITAL
- Postoperative
- Intestinal atresia
- Congenital
- Meckel's diverticulum
- Postinflammatory
- Duplications/cysts
HERNIA
INFLAMMATORY
- External abdominal wall
- Crohn's disease
acquired)
- or
Internal
- Eosinophilic granuloma
- Incisional
INFECTIONS
CONGENITAL
- Tuberculosis
- Annular pancreas
- Actinomycosis
- Malrotation
- Complicated diverticulitis
- Omphalomesenteric duct
NEOPLASTIC
remnant
NEOPLASTIC
- Primary neoplasms
- Carcinomatosis
- Metastatic neoplasms
- Extraintestinal neoplasm
- Appendicitis
INFLAMMATORY
MISCELLANEOUS
- Intra-abdominal abscess
- Intussusception
- "Starch" peritonitis
- Endometriosis
MISCELLANEOUS
- Radiation enteropathy/stricture
- Volvulus
- Intramural hematoma
- Gossypiboma
- Ischemic stricture
- Superior mesenteric artery
INTRALUMINAL/OBTURATOR
syndrome
OBSTRUCTION
- Gallstone
- Enterolith
- Phytobezoar
- Parasite infestation
- Swallowed foreign body
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Penyebab obstruksi paling banyak adalah oleh karena adhesi (40%), kemudian oleh
keganasan (15%), inflamasi 15%, sisanya lain2. Adhesi post operatif merupakan penyebab
utama dari terjadinya obstruksi usus halus. Pada pasien yang tidak pernah dilakukan operasi
laparotomi sebelumnya, adhesi karena inflamasi dan berbagai hal yang berkaitan dengan
kasus ginekologi harus dipikirkan. Adhesi, hernia, dan malignansi merupakan 80 % penyebab
dari kasus ileus obstruktif.

Sumber : Short Practice of Surgery, Bailey&Lover’s

Sumber : Penelitian di RS Prof.Margono Soekarjo Purwokerto
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Gambar ilustrasi perubahan bentuk usus sebagai penyebab obstruksi

Gambar ilustrasi perubahan bentuk usus sebagai penyebab obstruksi parsial

Gambar ilustrasi penyebab obstruksi letak rendah
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E. PATOFISIOLOGI 13,14
Lumen usus yang tersumbat secara progresif akan teregang oleh cairan dan gas ( 70%
dari gas yang ditelan) akibat peningkatan tekanan intralumen. Oleh karena sekitar 8 liter
cairan diekskresikan ke dalam saluran cerna setiap hari, tidak adanya absorpsi dapat
mengakibatkan penimbunan intralumen dengan cepat.
Segera setelah timbulnya ileus obstruktif pada ileus obstruktif sederhana, distensi
timbul di bagian proksimal dan menyebabkan rangsangan reflek muntah. Setelah ia mereda,
peristalsis untuk melawan obstruksi timbul dalam usaha mendorong isi usus melewati titik
obstruksi yang menyebabkan nyeri episodik, kram dengan diselingi episode tanpa nyeri.
Gelombang peristaltik lebih sering, yang timbul setiap 3 sampai 5 menit di dalam jejunum dan
setiap 10 menit di didalam ileum. Aktivitas peristaltik mendorong udara dan cairan melalui
hambatan usus, yang menyebabkan gambaran auskultasi khas terdengar dalam ileus
obstruktif. Dengan berlanjutnya obstruksi, maka aktivitas peristaltik menjadi lebih jarang dan
akhirnya tidak ada. Jika ileus obstruktif berlanjut dan tidak diterapi, maka kemudian timbul
muntah, ileus obstruktif usus halus menyebabkan muntahnya lebih dini dengan distensi usus
relatif sedikit, disertai kehilangan air, natrium, klorida dan kalium, kehilangan asam lambung
dengan konsentrasi ion hidrogennya yang tinggi menyebabkan alkalosis metabolik. Berbeda
pada ileus obstruktif usus besar, muntah bisa muncul lebih lambat (jika ada). Kemudian dapat
timbul kehilangan cairan ekstrasel yang menyebabkan penurunan volume intravascular,
hemokonsentrasi dan oliguria atau bahkan anuria. Jika terapi tidak diberikan dalam perjalanan
klinik, maka dapat timbul azotemia, penurunan curah jantung, hipotensi dan syok.
Pada ileus obstruktif strangulata yang melibatkan terancamnya sirkulasi pada usus
mencakup volvulus, pita lekat, hernia dan distensi. Disamping cairan dan gas yang
mendistensi lumen dalam ileus obstruksi sederhana, dengan strangulasi ada juga gerakan
darah dan plasma ke dalam lumen dan dinding usus. Mukosa pada intestinal lebih peka
terhadap terjadinya iskemia dibandingkan mukosa pada kolon. Saat terjadi nekrosis mukosa,
bakteri dan toksin dapat dengan segera berpindah tempat dari dinding intestinal menuju ke
cavum peritoneal, limfe pada mesenterikum, dan sirkulasi sistemik. Hal ini menggiring pada
terjadinya iskemia, sepsis, perforasi yang dapat disertai dengan peritonitis dan kematian akibat
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syok sepsis. Plasma bisa juga dieksudasi dari sisi serosa dinding usus ke dalam cavitas
peritonealis. Mukosa usus yang normalnya bertindak sebagai sawar bagi penyerapan bakteri
dan produk toksiknya, merupakan bagian dinding usus yang paling sensitif terhadap
perubahan dalam aliran darah. Dengan strangulasi dapat menimbulkan iskemi dan sawar
mukosa rusak. Bakteri (bersama dengan endotoksin dan eksotoksin) bisa masuk melalui
dinding usus ke dalam cavitas peritonealis sehingga menimbulkan peritonitis.
Ileus obstruktif gelung tertutup (close loop) timbul bila jalan masuk dan jalan keluar
suatu gelung usus tersumbat. Jenis ileus obstruktif ini menyimpan lebih banyak bahaya
dibandingkan kebanyakan ileus obstruksi, karena ia berlanjut ke strangulasi dengan cepat
sebelum terbukti tanda klinis dan gejala ileus obstruktif. Penyebab ileus obstruktif gelung
tertutup mencakup pita lekat yang melintasi suatu gelung usus, volvulus atau distensi
sederhana. Pada keadaan terakhir ini, sekresi ke dalam gelung tertutup dapat menyebabkan
peningkatan cepat tekanan intalumen, yang menyebabkan obstruksi aliran keluar vena.
Ancaman vaskular demikian menyebabkan progresivitas cepat gejala sisa yang diuraikan bagi
ileus obstruksi strangualata.
Ileus obstruktif kolon biasanya kurang akut (kecuali bagi volvulus) dibandingkan ileus
obstruksi usus halus. Karena kolon terutama bukan organ pensekresi cairan dan hanya
menerima sekitar 500 ml cairan tiap hari melalui valva ileocaecalis, maka tidak timbul
penumpukan cairan yang cepat. Sehingga dehidrasi cepat bukan suatu bagian sindroma yang
berhubungan dengan ileus obstruksi kolon. Jika valva ileocaecalis inkompeten maka kolon
terdistensi dapat didekompresi ke dalam usus halus. Tetapi jika valva ini kompeten, maka
kolon terobstruksi membentuk gelung tertutup dan distensi kontinu menyebabkan ruptura
pada tempat berdiameter terlebar, biasanya sekum. Bahaya paling mendesak karena obstruksi
itu karena distensi. Ini didasarkan atas hukum Laplace, yang mendefenisiskan tegangan di
dalam dinding organ tubular pada tekanan tertentu apapun berhubungan langsung dengan
diameter tabung itu. Sehingga karena diameter terlebar kolon di dalam sekum, maka area ini
yang biasanya pecah pertama.
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Gambar valva ileocaecalis
Pada obstruksi parsial, lumen tak sepenuhnya tersumbat. Adhesi merupakan penyebab
tersering dari gangguan ini dan jarang sekali mengakibatkan terjadinya strangulasi. Obstruksi
parsial kronis dapat menyebabkan terjadinya penebalan dinding intestinal akibat hipertrofi
otot. Perpanjangan waktu kontraksi dan peningkatan episode kontraksi merupakan
karakteristik yang dapat ditemukan. Kelainan motoris ini dan kemungkinan berhubungan
dengan pertumbuhan bakteri dapat menyebabkan terjadinya malabsorbsi, distensi dan diare
sekretorik.
Muntah merupakan sumber kehilangan utama cairan dan elektrolit. Pengaruh atas
kehilangan ini adalah penciutan ruang cairan ekstrasel yang mengakibatkan syok hipotensi,
pengurangan curah jantung, penurunan perfusi jaringan dan asidosis metabolik. Peregangan
usus yang terus menerus mengakibatkan lingkaran setan penurunan absorpsi cairan dan
peningkatan sekresi cairan ke dalam usus. Efek lokal peregangan usus adalah iskemia akibat
distensi dan peningkatan permeabilitas akibat nekrosis, disertai absorpsi toksin-toksin bakteri
ke dalam rongga peritoneum dan sirkulasi sistemik untuk menyebabkan efek sistemik seperti
bakteriemia dan peritonitis.
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F. MANIFESTASI KLINIS 11,15,16
Gejala ileus obstruktif tersebut bervariasi tergantung kepada :
 Lokasi obstruksi
 Lamanya obstruksi
 Penyebabnya
 Ada atau tidaknya iskemia usus
Terdapat 4 tanda kardinal gejala ileus obstruktif
 Nyeri abdomen
 Muntah
 Distensi
 Kegagalan buang air besar atau gas(konstipasi).
Nyeri abdomen biasanya agak tetap pada mulanya dan kemudian menjadi bersifat
kolik. Ia sekunder terhadap kontraksi peristaltik kuat pada dinding usus melawan obstruksi.
Frekuensi episode tergantung atas tingkat obstruksi, yang muncul setiap 4 sampai 5 menit
dalam ileus obstruktif usus halus, setiap 15 sampai 20 menit pada ileus obstruktif usus besar.
Nyeri dari ileus obstruktif usus halus demikian biasanya terlokalisasi supraumbilikus di dalam
abdomen, sedangkan yang dari ileus obstruktif usus besar biasanya tampil dengan nyeri
infraumbilikus. Dengan berlalunya waktu, usus berdilatasi, motilitas menurun, sehingga
gelombang peristaltik menjadi jarang, sampai akhirnya berhenti. Pada saat ini nyeri mereda
dan diganti oleh pegal generalisata menetap di keseluruhan abdomen. Jika nyeri abdomen
menjadi terlokalisasi baik, parah, menetap dan tanpa remisi, maka ileus obstruksi strangulata
harus dicurigai.
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Muntah refleks ditemukan segera setelah mulainya ileus obstruksi yang memuntahkan
apapun makanan dan cairan yang terkandung, yang juga diikuti oleh cairan duodenum, yang
kebanyakan cairan empedu. Setelah ia mereda, maka muntah tergantung atas tingkat ileus
obstruktif. Jika ileus obstruktif usus halus, maka muntah terlihat dini dalam perjalanan dan
terdiri dari cairan jernih hijau atau kuning. Usus didekompresi dengan regurgitasi, sehingga
tak terlihat distensi. Jika ileus obstruktif usus besar, maka muntah timbul lambatdan setelah
muncul distensi. Muntahannya kental dan berbau busuk (fekulen) sebagai hasil pertumbuhan
bakteri berlebihan sekunder terhadap stagnasi. Karena panjang usus yang terisi dengan isi
demikian, maka muntah tidak mendekompresi total usus di atas obstruksi.
Distensi pada ileus obstruktif derajatnya tergantung kepada lokasi obsruksi dan makin
membesar bila semakin ke distal lokasinya. Gerakan peristaltik terkadang dapat dilihat. Gejala
ini terlambat pada ileus obstruktif usus besar dan bisa minimal atau absen pada keadaan oklusi
pembuluh darah mesenterikus.
Konstipasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konstipasi absolut ( dimana feses dan
gas tidak bisa keluar) dan relatif (dimana hanya gas yang bisa keluar). Kegagalan
mengeluarkan gas dan feses per rektum juga suatu gambaran khas ileus obstruktif. Tetapi
setelah timbul obstruksi, usus distal terhadap titik ini harus mengeluarkan isinya sebelum
terlihat obstipasi. Lewatnya isi usus dalam bagian usus besar ini memerlukan waktu, sehingga
mungkin tidak ada obstipasi, selama beberapa hari. Sebaliknya, jika ileus obstruktif usus
besar, maka obstipasi akan terlihat lebih dini. Dalam ileus obstuksi sebagian, diare merupakan
gejala yang ditampilkan pengganti obstipasi.
Dehidarasi umumnya terjadi pada ileus obstruktif usus halus yang disebabkan muntah
yang berulang-ulang dan pengendapan cairan. Hal ini menyebabkan kulit kering dan lidah
kering, pengisian aliran vena yang jelek dan mata gantung dengan oliguria. Nilai BUN dan
hematokrit meningkat memberikan gambaran polisitemia sekunder.
1. Obstruksi Letak Tinggi
a. Obstruksi sederhana
Pada obstruksi usus halus proksimal akan timbul gejala muntah yang banyak, yang
jarang menjadi muntah fekal walaupun obstruksi berlangsung lama. Nyeri abdomen bervariasi
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dan sering dirasakan sebagai perasaan tidak enak di perut bagian atas. Obstruksi bagian tengah
atau distal menyebabkan kejang di daerah periumbilikal atau nyeri yang sulit dijelaskan
lokasinya. Kejang hilang timbul dengan adanya fase bebas keluhan. Muntah akan timbul
kemudian, waktunya bervariasi tergantung letak sumbatan. Semakin distal sumbatan, maka
muntah yang dihasilkan semakin fekulen. Obstipasi selalu terjadi terutama pada obstruksi
komplit.
b. Obstruksi disertai proses strangulasi
Kira-kira sepertiga obstruksi dengan strangulasi tidak diperkirakan sebelum dilakukan
operasi. Gejalanya seperti obstruksi sederhana tetapi lebih nyata dan disertai dengan nyeri
hebat. Hal yang perlu diperhatikan adalah adanya skar bekas operasi atau hernia. Bila
dijumpai tanda-tanda strangulasi maka diperlukan tindakan operasi segera untuk mencegah
terjadinya nekrosis usus.
2. Obstruksi letak rendah
Obstruksi mekanis di kolon timbul perlahan-lahan dengan nyeri akibat sumbatan
biasanya terasa di daerah epigastrium. Nyeri yang hebat dan terus menerus menunjukkan
adanya iskemia atau peritonitis. Borborygmus dapat keras dan timbul sesuai dengan nyeri.
Konstipasi atau obstipasi adalah gambaran umum obstruksi komplit. Muntah timbul kemudian
dan tidak terjadi bila katup ileosekal mampu mencegah refluks. Bila terjadi refluks isi kolon
terdorong ke dalam usus halus, akan tampak gangguan pada usus halus. Muntah fekal akan
terjadi kemudian. Pada keadaan valvula Bauchini yang paten, terjadi distensi hebat dan sering
mengakibatkan perforasi sekum karena tekanannya paling tinggi dan dindingnya yang lebih
tipis.
Gejala selanjutnya yang bisa muncul termasuk dehidrasi, oliguria, syok hypovolemik,
pireksia, septikemia, penurunan respirasi dan peritonitis. Terhadap setiap penyakit yang
dicurigai ileus obstruktif, semua kemungkinan hernia harus diperiksa.
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Tabel. Perbandingan Manifestasi Klinis dan Pemeriksaan X-Ray antara Ileus Letak
Tinggi dan Letak Rendah.
Pireksia di dalam ileus obstruktif dapat digunaklan sebagai petanda :
1. Mulainya terjadi iskemia
2. Perforasi usus
3. Inflamasi yang berhubungan denga penyakit obsruksi
Sangat penting untuk membedakan antara ileus obstruktif dengan strangulasi dengan
tanpa strangulasi, karena termasuk operasi emergensi. Penegakan diagnosa hanya tergantung
gejala kilnis. Sebagai catatan perlu diperhatikan :
1. Kehadiran syok menandakan iskemia yang sedang berlansung
2. Pada strangulasi yang mengancam, nyeri tidak pernah hilang total
3. Gejala-gejala biasanya muncul secara mendadak dan selalu berulang
4. Kemunculan dan adanya gejala nyeri tekan lokal merupakan tanda yang sangat
penting, tetapi, nyeri tekan yang tidak jelas memerlukan penilaian rutin. Pada ileus
obstruktif tanpa strangulasi kemungkinan bisa terdapat area dengan nyeri tekan
lokal pada tempat yang mengalami obstruksi; pada srangulasi selalu ada nyeri tekan
lokal yang berhubungan dengan kekakuan abdomen.
5. Nyeri tekan umum dan kehadiran kekakuan abdomen/rebound tenderness
menandakan perlunya laparotomy segera.
6. Pada kasus ileus obstruktif dimana nyeri tetap ada walaupun telah diterapi
konservatif, walaupun tanpa gejala-gejala di atas, strangulasi tetap harus
didiagnosa.
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G. DIAGNOSIS 16,17,18
Diagnosis ileus obstruksi harus terfokus pada menentukan etiologi dari obstruksi,
membedakan antara obstruksi parsial atau komplit dan membedakan obstruksi sederhana
dengan strangulasi. Hal penting yang harus diketahui saat anamnesis adalah riwayat operasi
abdomen (curiga akan adanya adhesi) dan adanya kelainan abdomen lainnya (karsinoma
intraabdomen atau sindroma iritasi usus) yang dapat membantu kita menentukan etiologi
terjadinya obstruksi. Pemeriksaan yang teliti untuk hernia harus dilakukan. Feses juga harus
diperiksa untuk melihat adanya darah atau tidak, kehadiran darah menuntun kita ke arah
strangulasi.
Diagnosis ileus obstruktif tidak sulit; salah satu yang hampir selalu harus ditegakkan
atas dasar klinik dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik, kepercayaan atas pemeriksaan
radiologi dan pemeriksaan laboraorium harus dilihat sebagai konfirmasi dan bukan menunda
mulainya terapi yang segera. Diagnosa ileus obstruksi diperoleh dari :
1. Anamnesis
Pada anamnesis ileus obstruktif usus halus biasanya sering dapat ditemukan
penyebabnya, misalnya berupa adhesi dalam perut karena pernah dioperasi sebelumnya atau
terdapat hernia. Pada ileus obstruksi usus halus kolik dirasakan di sekitar umbilkus, sedangkan
pada ileus obstruksi usus besar kolik dirasakan di sekitar suprapubik. Muntah pada ileus
obstruksi usus halus berwarna kehijaun dan pada ileus obstruktif usus besar onset muntah
lama
2. Pemeriksaan Fisik
1. Inspeksi
Dapat ditemukan tanda-tanda generalisata dehidrasi, yang mencakup
kehilangan turgor kulit maupun mulut dan lidah kering. Pada abdomen harus dilihat
adanya distensi, inspeksi pada penderita yang kurus/sedang juga dapat ditemukan
“darm contour” (gambaran kontur usus) maupun “darm steifung” (gambaran gerakan
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usus), biasanya nampak jelas pada saat penderita mendapat serangan kolik yang
disertai mual dan muntah dan juga pada ileus obstruksi yang berat, parut abdomen
(adanya adhesi dapat dicurigai bila ada bekas luka operasi sebelumnya), benjolan pada
regio inguinal, femoral dan skrotum menunjukkan suatu hernia inkarserata. Pada
intussusepsi dapat terlihat massa abdomen berbentuk sosis. Adanya adhesi dapat
dicurigai bila ada bekas luka operasi sebelumnya. Terkadang dapat dilihat gerakan
peristaltik usus yang bisa berkorelasi dengan mulainya nyeri kolik yang disertai mual
dan muntah. Penderita tampak gelisah dan menggeliat sewaktu serangan kolik.
2. Palpasi
Pada palpasi bertujuan mencari adanya tanda iritasi peritoneum apapun atau
nyeri tekan, yang mencakup ‘defance musculair’ involunter atau rebound dan
pembengkakan atau massa yang abnormal.
3. Auskultasi
Pada ileus obstruktif pada auskultasi terdengar kehadiran episodic gemerincing
logam bernada tinggi dan gelora (rush’) diantara masa tenang. Tetapi setelah beberapa
hari dalam perjalanan penyakit dan usus di atas telah berdilatasi, maka aktivitas
peristaltik (sehingga juga bising usus) bisa tidak ada atau menurun parah. Tidak
adanya bising usus bisa juga ditemukan dalam ileus paralitikus atau ileus obstruksi
strangulate.
4. Perkusi : Hipertimpani
5. Rectal Touche
Pemeriksaan colok dubur juga harus dilakukan untuk menilai total atau
tidaknya suatu obstruksi dengan menilai kollaps tidaknya ampulla rekti. Bila pasien
telah mengalami peritonitis maka akan ditemukan nyeri tekan pada pemeriksaan ini.
Pemeriksaan ini mungkin akan memperoleh penemuan massa atau tumor serta tidak
adanya feses di dalam kubah rektum menggambarkan ileus obstruktif usus halus. Jika
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darah makroskopik atau feses positif banyak ditemukan di dalam rektum, maka sangat
mungkin bahwa ileus obstruktif didasarkan atas lesi intrinsik di dalam usus. Apabila isi
rektum menyemprot; penyakit Hirdchprung.
3. Laboratorium
Data laboratorium tidak dapat membantu diagnostik tetapi dapat membantu dalam
menentukan kondisi dari pasien dan memandu resusitasi. Pemeriksaan darah lengkap dan
hitung jenis, disertai elektrolit darah, kadar ureum dan kreatinin serta urinalisis harus
dilakukan untuk menilai status hidrasi dan menyingkirkan sepsis. Leukositosis, dengan
pergeseran ke kiri, biasanya terjadi bila terdapat strangulasi, tetapi hitung darah putih yang
normal tidak menyampingkan strangulasi. Peningkatan nilai potasium, amilase atau laktat
dehidrogenase di dalam serum dapat sebagai pertanda strangulasi.
4. Radiologi
Pemeriksaan sinar-X bisa sangat bermanfaat dalam mengkonfirmasi diagnosis ileus
obstruktif serta foto abdomen tegak dan berbaring harus yang pertama dibuat. Foto polos
abdomen 3 posisi : foto posisi supine, posisi tegak abdomen atau posisi dekubitus. Posisi
supine (terlentang): tampak herring bone appearance. Posisi setengah duduk atau LLD:
tampak step ladder appearance atau cascade. Adanya dilatasi dari usus disertai gambaran
“step ladder” dan “air fluid level” pada foto polos abdomen dapat disimpulkan bahwa adanya
suatu obstruksi.
Pada foto abdomen dapat ditemukan beberapa gambaran, antara lain:
1) Distensi usus bagian proksimal obstruksi.
2) Posisi tegak atau dekubitus: Air-fluid levels.
3) Posisi supine dapat ditemukan : distensi usus, step-ladder sign.
5) String of pearls sign, gambaran beberapa kantung gas kecil yang berderet.
6) Herring bone appearance, gambaran seperti duri ikan.
7) Coffee-bean sign, gambaran gelung usus yang distensi dan terisi udara dan gelung usus
yang berbentuk U yang dibedakan dari dinding usus yang oedem.
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Rule 3,6,9 dapat dipakai untuk menilai apakah usus berdilatasi atau tidak. Dengan
mengukur diameter usus pada foto polos abdomen.

Adanya gelung usus terdistensi dengan batas udara-cairan dalam pola tangga pada film
tegak sangat menggambarkan ileus obstruksi sebagai diagnosis. Dalam ileus obstruktif usus
besar dengan katup ileocaecalis kompeten, maka distensi gas dalam kolon merupakan satusatunya gambaran penting (Sabiston, 1995). Penggunaan kontras dikontraindikasikan adanya
perforasi-peritonitis. Barium enema diindikasikan untuk invaginasi, dan endoskopi disarankan
pada kecurigaan volvulus.
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Multiple Air Fluid Level, String of pearls sign, Step Ladder Sign
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Ileus obstruktif letak tinggi
Tampak dilatasi usus di proksimal sumbatan (sumbatan paling distal di iliocaecal
junction) dan kolaps usus di distal sumbatan. Penebalan dinding usus halus yang mengalami
dilatasi memberikan gambaran herring bone appearance, karena dua dinding usus halus yang
menebal dan menempel membentuk gambaran vertebra dan muskulus yang sirkuler
menyerupai kosta. Tampak air fluid level pendek-pendek berbentuk seperti tangga yang
disebut step ladder appearance karena cairan transudasi berada dalam usus halus yang
terdistensi.
Ileus obstruktif letak rendah
Tampak dilatasi usus halus di proksimal sumbatan (sumbatan di kolon) dan kolaps
usus di distal sumbatan. Penebalan dinding usus halus yang mengalami dilatasi memberikan
gambaran herring bone appearance, karena dua dinding usus halus yang menebal dan
menempel membentuk gambaran vertebra dan muskulus yang sirkuler menyerupai kosta.
Gambaran penebalan usus besar yang juga distensi tampak di tepi abdomen. Tampak
gambaran air fluid level pendek-pendek berbentuk seperti tangga yang disebut step
ladder appearance karena cairan transudasi berada dalam usus halus yang terdistensi dan air
fluid level panjang-panjang di kolon.
Perbedaan Radiologi obstruksi intestinal dan ileus
Temuan Radiologis
Air-fluid Level

Osbtruksi Mekanik
Present
proximal
to obstruction
Large bowel shape
Gas in small
loops; stepladder
intestine
gas ini colon
Absent or diminished
Thickened bowel
Present if chronic
or strangulation
wall
Intraabdominal fluid Rare
Slightly elevated;
Diapraghm
normal motion
Gastrointestinal
Rapid progression to
contrast media
point of obstruction

Ileus
Prominent throughout
Gas present
diffusely; moveable
Increase throughout
Present with
inflamation
Often present
Elevated; decrease
motion
Slow progression to
colon
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H. PENATALAKSANAAN ILEUS OBSTRUKTIF16,17
Terapi ileus obstruksi mekanik biasanya melibatkan intervensi bedah. Penentuan
waktu kritis serta tergantung atas jenis dan lama proses obstruktif. Operasi dilakukan secepat
yang layak dilakukan dengan memperhatikan keadaan umum pasien. Tujuan utama
penatalaksanaan adalah dekompresi bagian yang mengalami obstruksi untuk mencegah
perforasi dan tindakan operasi biasanya selalu diperlukan. Menghilangkan penyebab ileus
obstruksi adalah tujuan kedua. Kadang-kadang suatu penyumbatan sembuh dengan sendirinya
tanpa pengobatan, terutama jika disebabkan oleh perlengketan.
Dekompresi pipa bagi traktus gastrointestinal diindikasikan untuk dua alasan :
1. Untuk dekompresi lambung sehingga memperkecil kesempatan aspirasi isi usus.
2. Membatasi masuknya udara yang ditelan ke dalam saluran pencernaan, sehingga
mengurangi distensi usus yang bisa menyebabkan peningkatan tekanan intralumen dan
kemungkinan ancaman vaskular.
Pipa yang digunakan untuk tujuan demikian dibagi dalam dua kelompok :
1. Pendek, hanya untuk lambung.
2. Panjang, untuk intubasi keseluruhan usus halus.
Pasien dipuasakan, kemudian dilakukan juga resusitasi cairan dan elektrolit untuk
perbaikan keadaan umum. Setelah keadaan optimum tercapai barulah dilakukan laparatomi.
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Pemberian antibiotika spektrum lebar di dalam gelung usus yang terkena obstruksi
strangulasi terbukti meningkatkan kelangsungan hidup. Tetapi, karena tidak selalu mudah
membedakan antara ileus obstruksi strangulata dan sederhana, maka antibiotika harus
diberikan pada semua pasien ileus obstruksi
Operasi dapat dilakukan bila sudah tercapai rehidrasi dan organ-organ vital berfungsi
secara memuaskan. Tetapi yang paling sering dilakukan adalah pembedahan sesegera
mungkin. Tindakan bedah dilakukan bila :
1. Strangulasi
2. Obstruksi lengkap
3. Hernia inkarserata
4. Tidak ada perbaikan dengan pengobatan konservatif (dengan pemasangan NGT,
infus, oksigen dan kateter).
Tindakan yang terlibat dalam terapi bedahnya masuk kedalam beberapa kategori mencakup :
1. Lisis pita lekat atau reposisi hernia
2. Pintas usus
3. Reseksi dengan anastomosis
4. Diversi stoma dengan atau tanpa reseksi.
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Pengobatan pasca bedah sangat penting terutama dalam hal cairan dan elektrolit. Kita
harus mencegah terjadinya gagal ginjal dan harus memberikan kalori yang cukup. Perlu
diingat bahwa pasca bedah usus pasien masih dalam keadaan paralitik

I. KOMPLIKASI15
Komplikasi pada pasien ileus obstruktif dapat meliputi gangguan keseimbangan elektrolit dan
cairan, serta iskemia dan perforasi usus yang dapat menyebabkan peritonitis, sepsis, dan
kematian.

J. PROGNOSIS1,19
Mortalitas ileus obstruktif ini dipengaruhi banyak faktor seperti umur, etiologi, tempat
dan lamanya obstruksi. Jika umur penderita sangat muda ataupun tua maka toleransinya
terhadap penyakit maupun tindakan operatif yang dilakukan sangat rendah sehingga
meningkatkan mortalitas. Pada obstruksi kolon mortalitasnya lebih tinggi dibandingkan
obstruksi usus halus.
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BAB III.KESIMPULAN

-

Ileus obstruktif atau disebut juga ileus mekanik adalah keadaan dimana isi lumen
saluran cerna

tidak bisa disalurkan ke distal atau

anus

karena adanya

sumbatan/hambatan mekanik. Ileus obstruktif dapat dibedakan berdasarkan lokasi
-

obstruksinya, letak sumbatannya, derajat sumbatannya, dan sifat sumbatannya.
Obstruksi mekanik lumen intestinal biasanya disebabkan oleh tiga mekanisme ; 1.
blokade intralumen (obturasi), 2. intramural atau lesi intrinsik dari dinding usus, dan 3.

-

kompresi lumen atau konstriksi akibat lesi ekstrinsik dari intestinal.
Patofisiologi dari ileus obstruksi di lumen usus yang tersumbat secara progresif akan
teregang oleh cairan dan gas. Obstuksi usus menyebabkan gangguan lokal di usus dan

-

gangguan sistemik seperti bakteriemia dan syok.
Terdapat 4 tanda kardinal gejala ileus obstruktif : nyeri abdomen, muntah, distensi,
kegagalan buang air besar atau gas(konstipasi). Gejala ileus obstruktif tersebut
bervariasi tergantung kepada : lokasi obstruksi, lamanya obstruksi, penyebabnya dan

-

ada atau tidaknya iskemia usus.
Penegakan diagnosis ileus obstruksi didasarkan pada anamnesis, pemeriksaan fisik,dan

-

pemeriksaan penunjang.
Tujuan pertama penatalaksanaan adalah dekompresi untuk mencegah perforasi dan
tujuan kedua adalah menghilangkan penyebab ileus obstruksi. Kadang-kadang suatu
penyumbatan sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan, terutama jika disebabkan

-

oleh perlengketan.
Komplikasi pada pasien ileus obstruktif dapat meliputi gangguan keseimbangan
elektrolit dan cairan, serta iskemia dan perforasi usus yang dapat menyebabkan

-

peritonitis, sepsis, dan kematian.
Mortalitas ileus obstruktif ini dipengaruhi banyak faktor seperti umur, etiologi, tempat
dan lamanya obstruksi. Pada obstruksi kolon mortalitasnya lebih tinggi dibandingkan
obstruksi usus halus.
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