BERITA TERKINI

Pada Gastric Outlet Obstruction, Pemberian Nutrisi
Pre-operatif secara Enteral Lebih Baik

G

astric outlet obstruction (GOO)
merupakan
gangguan
mekanik
pengosongan lambung yang terutama
disebabkan oleh kanker lambung distal dan
jaringan parut setelah penyembuhan ulkus
gastroduodenal. Distensi abdomen dan
muntah merupakan manifestasi klinis utama,
dengan insidens lebih dari 50%. Seiring
dengan berjalannya penyakit, kejadian muntah
dan distensi abdomen akan makin berat,
menyebabkan gangguan makan, yang jika
terjadi terus-menerus menyebabkan distrofi,
gangguan keseimbangan air dan elektrolit,
meningkatnya edema lambung, dan derajat
GOO. Sering juga disertai dengan masalah
asupan nutrisi jangka panjang, yang terutama
disebabkan oleh jenis kanker lambungnya,
meskipun pasien GOO mempunyai derajat
malnutrisi yang berbeda-beda.
Menghilangkan penyumbatan merupakan
tujuan utama terapi pada pasien GOO, metode
terapinya adalah dengan pembedahan.

Namun, pembengkakan lambung dan
malnutrisi memicu menurunnya sistem
imun, sehingga meningkatkan risiko infeksi
peri-operatif, lamanya penyembuhan luka
dan anastomosis, buruknya pemulihan postoperatif, serta meningkatkan risiko infeksi
paru peri-operatif dan muntah, sehingga
menyebabkan aspirasi ke paru. Malnutrisi perioperatif pada GOO tidak hanya meningkatkan
lama perawatan dan biaya, tetapi juga
menghambat kemoterapi pada pasien GOO
yang disebabkan kanker. Pencegahan pada
pasien GOO adalah dengan memperkuat
asupan nutrisi pre-operatif.

badan pasien, lama perawatan, dan biaya.
Dilakukan analisis statistik menggunakan chi
square test dan t-test. Hasilnya menunjukkan
bahwa pada kelompok enteral terjadi
peningkatan berat badan, kadar albumin,
pre-albumin, transferin secara bermakna
dibandingkan dengan parenteral. Selain
itu, terjadi peningkatan kadar CD3+,
CD4+/CD8+, IgA, dan IgM pada kelompok
enteral dibandingkan dengan parenteral.
Penyembuhan luka dan kejadian komplikasi
infeksi juga lebih rendah pada kelompok
enteral, sehingga lama perawatan dan biaya
juga menurun.

Penelitian membandingkan manfaat nutrisi
pre-operatif bentuk enteral atau parenteral
yang adekuat pada pasien GOO. Subjek
sebanyak 68 pasien GOO yang akan menjalani
operasi diacak menjadi 2 kelompok, yaitu
kelompok enteral dan kelompok parenteral.
Parameter yang dinilai adalah status nutrisi,
fungsi imun, komplikasi post-operatif, berat

Simpulan: Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pemberian nutrisi pre-operatif dalam
bentuk enteral mempunyai efek yang lebih
baik dibandingkan dengan pemberian
parenteral, dalam hal memperbaiki status
nutrisi, fungsi imun, mengurangi kejadian
komplikasi infeksi, memperpendek lama
perawatan dan biaya. (DHS)
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