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HASIL PENELITIAN
epilepsi dengan retardasi mental. Pengambilan
data
melalui
wawancara
terstruktur
menggunakan kuesioner karakteristik umum
pasien seperti nama, umur, jenis kelamin, tipe
bangkitan, etiologi, onset bangkitan, lama
pengobatan, tingkat pendidikan terakhir,
dan jenis OAE yang diminum. Pengumpulan
data fungsi kognitif menggunakan instrumen
CDT; pasien diminta untuk menggambar
sebuah jam dinding bulat beserta angkaangkanya dalam posisi yang benar, setelah itu
menggambar jarum jam yang menunjukkan
pukul sebelas lewat 10 menit.7 Penilaian skor
CDT menggunakan metode 4 angka, yaitu
menggambar lingkaran tertutup, kedua
belas angka lengkap, meletakkan angkaangka secara tepat dan jarum jam dalam
posisi tepat.7 Pengambilan data dilakukan
pada bulan Agustus 2016-Agustus 2017
setelah mendapat persetujuan dari komisi
etik penelitian kesehatan Universitas Mataram
dengan nomor 106/UN18.8/ETIK/2016.
Data karakteristik pasien dianalisis deskriptif;
lama pengobatan dan usia dihitung reratanya
sedangkan jenis kelamin, etiologi, onset,
tingkat pendidikan, dan tipe bangkitan
dihitung frekuensinya. Perbedaan rerata lama
pengobatan dua kelompok pengobatan diuji
menggunakan uji Mann-Whitney. Perbedaan
usia dua kelompok pengobatan diuji dengan
uji t tidak berpasangan. Perbedaan frekuensi
jenis kelamin, onset bangkitan, dan tipe
bangkitan dua kelompok pengobatan diuji
dengan uji chi-square. Perbedaan etiologi
dua kelompok pengobatan diuji dengan uji
Kolmogrov-Smirnov.
Perbedaan
frekuensi
tingkat pendidikan dua kelompok pengobatan
diuji dengan uji Fisher. Data perbandingan
fungsi kognitif pasien epilepsi pengguna
karbamazepin dan fenitoin dianalisis dengan
uji Mann Whitney. Analisis dilakukan dengan
Statistic Package for Social Science (SPSS) versi
16.0.

Tidak terdapat perbedaan bermakna hasil
pemeriksaan CDT pada pasien epilepsi
pengguna karbamazepin dan fenitoin di RSJ
Mutiara Sukma (p>0,05) ( Tabel 2).
DISKUSI
Bangkitan pada epilepsi dapat menyebabkan
kematian sel yang dicetuskan oleh aktivasi
berlebihan reseptor glutamat, yaitu reseptor
N-methyl-D-aspartate
(NMDA).
Aktivasi
reseptor NMDA tersebut dibutuhkan untuk
fungsi fisiologis neuronal, tetapi jika berlebihan
dapat menyebabkan kematian sel.8 Konsentrasi
glutamat ekstraseluler yang berlebih akan
bersifat eksitotoksik. Pada proses ini glutamat
akan mengganggu homeostasis kalsium,
menginisiasi disfungsi mitokondria dan terjadi
stres oksidatif, sehingga akan menyebabkan
kematian sel.9 Kematian populasi neuron pada
area yang penting untuk fungsi kognitif akan
menyebabkan penurunan fungsi kognitif.10
Penurunan domain kognitif tergantung pada
sisi anatomi otak yang abnormal, sehubungan
dengan fungsi bagian otak tersebut; defisit
memori terjadi lebih besar pada epilepsi lobus
temporal. Fokus di bagian kiri lobus temporal
berkaitan dengan penurunan memori verbal,
sedangkan lobus temporal kanan berkaitan
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Usia seseorang, usia onset bangkitan, tingkat
pendidikan, tipe bangkitan, etiologi bangkitan,
dan lama penggunaan obat antiepilepsi
dapat berkontribusi dalam penurunan fungsi
kognitif.1,13 Analisis data karakteristik pasien
pada penelitian ini, yaitu usia, jenis kelamin,
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Tabel 1. Perbandingan karakteristik dua kelompok pengobatan
Karbamazepin n=26

p value

Perempuan

8 (19,0%)

7 (16,7%)

0,130

Laki- laki

8 (19,0%)

19 (45,3%)

Karakteristik Pasien

Fenitoin n=16

343

364

1cc each

Jenis Kelamin

Onset Bangkitan
<20 tahun

8 (19,0%)

14 (53,8%)

>20 tahun

8 (19,0%)

12 (46,2%)

Umum

10 (23,8%)

19 (45,2%)

Parsial

6 (14,1%)

7 (16,7%)

0,808

Tipe Bangkitan
0,471

Etiologi
Trauma

3 (7,1%)

Stroke

0 (0,0%)

Idiopatik

13 (30,9%)

5 (11,9%)

0,625

2 (4,8%)
19 (45,3%)

TRIGONE

Pendidikan Terakhir
<12 tahun

HASIL
Pada penelitian ini didapatkan 42 sampel
(n=42), pengguna karbamazepin lebih banyak
dibandingkan dengan pengguna fenitoin.
Tidak didapatkan perbedaan bermakna
dalam hal usia, jenis kelamin, tipe bangkitan,
onset bangkitan, dan etiologi di antara dua
kelompok pengobatan (p>0,05). Terdapat
perbedaan bermakna lama penggunaan
obat dan pendidikan terakhir di antara dua
kelompok pengobatan (p<0.05) (Tabel 1)

dengan penurunan memori non-verbal dan
memori visual.2
Karbamazepin dan fenitoin merupakan
penginduksi enzim yang dapat mengganggu
biosintestis ko-enzim asam folat. Kedua obat
tersebut juga dapat mengurangi jumlah asam
folat yang diabsorpsi di saluran pencernaan,
yaitu dengan cara mengubah pH saluran cerna
sehingga mengganggu sirkulasi enterohepatik
asam folat.11 Keadaan tersebut menyebabkan
hiperhomosisteinemia
yang
selanjutnya
menyebabkan stres oksidatif. Stres oksidatif
tersebut akan menyebabkan terbentuknya
nitrotirosin, sebuah indikator reaksi radikal
superoksida,
yang
akan
menghasilkan
pembentukan peroksinitrit, suatu oksidan
kuat.12 Hal ini akan menyebabkan perubahan
fungsi protein dan inisiasi kematian sel melalui
apoptosis. Kematian sel selanjutnya akan
menyebabkan penurunan fungsi kognitif.

8 (19,0%)

≥12 tahun
Rerata usia,
x±SD (tahun)
Rerata lama penggunaan
obat, x±SD (bulan)

0,034

5 (11,9%)

8 (19,0%)

21 (50,1%)

30,31±12,478

37,12±17,340

17,94±19,468

71,19±79,052

0,180
0,021

Nilai p bermakna jika p<0,05
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TINJAUAN PUSTAKA

Tabel 2. Uji komparatif hasil pemeriksaan CDT pada penggunaan karbamazepin dan fenitoin
Rerata ± SB

p value

16

1,62 ± 1,147

0,284 (>0,05)

26

1,96 ± 1,280

N

Fenitoin

Perbandingan Hasil Clock Drawing
Test Pasien Epilepsi dengan Terapi
Karbamazepin dan Fenitoin di
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Karbamazepin

Uji Mann-Whitney, hasil signifikan jika nilai p<0,05
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Injeksi Botulinum untuk
Tatalaksana Overactive
Bladder

LAPORAN KASUS
Palmaris Longus Tendon Free
Grafting in Neglected Extensor
Pollicis Longus Tendon Rupture
– case report
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Penggunaan obat antiepilepsi sudah lama menjadi sorotan berkaitan dengan risiko gangguan fungsi kognitif; berbagai studi
telah dilakukan dengan hasil yang bervariasi, tergantung jenis epilepsinya, jenis obat, lama penggunaan, dan tentu saja ragam
penyandangnya. Laporan penelitian pada edisi ini, kendati sederhana, diharapkan dapat memberikan data di Indonesia; dan
dapat digunakan sebagai pertimbangan pemilihan terapi.
Dua artikel berikutnya membahas masalah saluran kemih; cara baru untuk mengatasi masalah lama; semoga dapat menambah
wawasan dan meningkatkan keterampilan klinis. Artikel mengenai injeksi steroid, teknik grafting, dan bahasan lain semoga
dapat dimanfaatkan untuk penanganan kasus sehari-hari.
Selamat membaca,
Redaksi
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