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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelainan jantung pada anak yang umumnya terjadi adalah penyakit jantung bawaan

atau Congenital Heart Diseases /CHD. Congenital Heart Diseases adalah kelainan jantung

bawaan yang terjadi pada anak dan merupakan salah satu jenis medically compromised

patient yang sering datang ke praktek dokter gigi. 1,2 .Salah satu peran dari dokter gigi anak

mengkoordinir penanganan anak dengan medically compromised. Sering digunakan istilah

medically compromised untuk mengingatkan klinisi bahwa anak-anak ini mempunyai

kondisi medis juga dapat mempengaruhi perawatan dental atau dapat juga disertai dengan

tanda dental/ oral yang spesifikl. Tujuan dari makalah ini adalah agar dokter gigi

mengetahui/ mengenal cara penanganan anak dengan kelainan jantung bawaan.
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BAB II

TINJAUAN PUS TAKA

2.1 Tinjauan umum kelainan jantung pada anak 1,2,3

Penyakit kelainan jantung dibagi 2 kelompok besar yaitu penyakit jantung kongenital

(Congenital Heart DiseaseslCHD) yang ada sebelum kelahiran dan penyakit jantung

dapatan yang terjadi setelah lahir. Keparahannya bervariasi luas, 2/3 penderita menunjukkan

gejala pada tiga tahun pertama kehidupan.2,3

2.1.1 Congenital Heart Deseases (CHD)

CHD berhubungan dengan abnormalitas struktur jantung dan dapat menjadi salah

satu gejala dan sindrom atau abnormalitas kromosom. 70% pasien dengan sindrom down

mengalami CHD. CHD mengenai 8-10 kasus per 1000 anak lahir hidup dengan gender yang

seimbang. Mayoritas kasus menunjukkan bahwa tidak ada faktor genetik tertentu sebagai

penyebab, tetapi faktor yang berisiko tinggi untuk terjadinya penyakit jantung bawaan ini

diantaranya maternal rubela diabetes, alcoholism, konsumsi obat-obatan selama hamil

seperti phenitoin dan warfain. Keparahan penyakit tergantung dari hemodinamik lesi.

Gangguan aliran darah disebabkan oleh abnormalitas struktur atau defek obstruktif yang

mengakibatkan shunting aliran darah.1

Yang termasuk CHD adalah Ventricular septal defect, (VSD), Atrial septal defect

(ASD), Patent Ducus Arteriosus (PDA) dan tetralogy offallot (TOF).



3

Ventricular Septal Defect/ VSD

VSD adalah defek septum dalam dinding ventrikel yang paling banyak terjadi.

Defek kecil biasanya tanpa gejala dan diketahui saat pemeriksaan rutin. Defek besar dapat

menyebabkan sesak nafas, kesulitan makan dan buruknya peitinbuhan. 30%-50% defek

kecil dapat menutup sendiri dan terjadi di tahun pertama, sedangkan defek besar biasanya

ditutup dengan pembedahan.

Atrial Septal Defect/ASD

Atrial Septal Defect/ASD adalah defek septum dekat foramen ovale, lebih sering pada

orang dewasa.

Patent Ductus Arteriosus /PDA

Patent Ductus Arteriosus /PDA merupakan kegagalan penutupan duktus yang

menghubungkan areteri pulmonalis dengan aorta, hal ini sering terjadi pada bayi lahir

dengan prematur.

Tetralogy of fallot (TOF)

Tetralogy of fallot (TOF) meliputi kelainan jantung bawaan tipe sianotik yang paling

banyak terjadi dengan persentase 7 — 10% dari seluruh Congenital Heart Defect (CHD),

merupakan kasus yang cukup berat, karena terdiri dari 4 defek yaitu Ventricular) septal

defect, pulmonarhy stenosis, dextroposition aorta, right ventricular hypertrophy. 1,2,3,4TOF

ini merupakan kelainan pertumbuhan jantung dimana terjadi defek atau lubang dari

infundibulum septum intraventrikular dan umumnya TOF menyebabkan sianosis saat lahir

dan saat bayi.
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Berdasarkan manifestasi klinis, CHD terdiri dan 2 tipe yaitu tipe sianosis dan

asianosis. Tipe sianosis seperti pulmonary stenosis, tetralogy of fallot (TOF).3 Manifestasi

klinis tipe sianosis;sianosis sistemik, clubbing finger, dyspnea dan heart murmur. Adapun

prognosisnya tergantung dan berat ringannya malformasi. Pada tipe sianosis aliran adalah

right to leftt shunt.

Tidak ada tanda oral spesifik pada pasien dengan CHD, manifestasi klinis tergantung

dan anomaly struktur yang diderita.4,5 Manifestasi oral dan CHD adalah sianosis gusi dan

stomatitis, glositis, defek email terutama pada gigi sulung, meningkainya risiko karies dan

penyakit periodonta1.1,2,5

Gambar 2.1. Sianosis Gusi pada CHD

Gb 2.1a. Sianosis Bibir pada pasien
CHD2

Gb 2.1b. Clubbing finger2

Sianosis pada gusi dan Clubbing finger pada pasien dengan CHD tipe sianosis.2
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Termasuk tipe asianosis adalah ASD, VSD, PDA, Aortic Stenosis, Pulmonary

Stenosis. Tipe asianosis aliran adalah left to right shunt dan mempunyai prognosis lebih

baik dari tipe sianosis.

Manifestasi klinis tipe asianosis adalah dapat terjadi gagal jantung, respiratory

distress, heart murmur dan cardiomegaly.

2.2 Etiologi

Etiologi belum diketahui jelas, diduga multifaktorial sebagai interaksi faktor genetic dan

lingkungan termasuk infeksi yang terjadi, dan adanya faktor teratogen saat trimester 1

kehamilan. 1,2,3,4,5

CHD banyak berhubungan dengan sindrom seperti, atau menjadi salah satu gejala

sindrom seperti pada Sindrom Down, Hurler, Marian, Turner, gangguan enzyme dan

osteogenesis imperfekta. Defek dapat ringan dan dapat juga berat seperti pada TOF dan

defek vascular.3,4

Tabel 2.1. Prevalensi macam-macam penyakit CHD.2,

Ventricular Septal Defect 28

Atrial Septal Defect 10

Pulmonary stenosis 10

Patient Ductus Arteriosus(PD A) 10

Tetralogy of fallot 10

Aortic Stenosis 7

Coartated of thearto 5

Transposition of great arteriol 5

Diverse 15
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Penyakit jantung dapatan antara lain, miokarditis, endokarditis bakterialis, dan

rheumatic feverldemam rematik. Penyakit jantung dapatanpun dapat berprognosis buruk.2,4

2.3 Penyakit Jantung dapatan /Acquired heart diseaseas / Demam Rematik3

2.3.1 Demam Rematik

Demam rematik merupakan penyakit jantung dapatan yang dapat disebabkan infeksi

pernafasan oleh streptokokus hemolitikus grup A dan adanya faktor predisposisi untuk

terjadinya demam rematik.

Manifestasi klinis; dapat bersifat mayor dan minor. Mayor yaitu meliputi adanya

carditis, poliartritis, eritema marginatum, chorea. Minor yaitu fever, poliarthralgia

Diagnosis ditentukan berdasarkan kultur Sterptokokus hemolitikus A Beta dan adanya

peningkatan jumlah antistreptolisisn 0. Penyakit ini dapat merusak endokardium dan

mengenai bagian jantung lainnya bahkan organ lainnya. Pencegahan meliputi pemberian

antibiotic profilaksis pada saat awal fase akut.3

2.3.2 Endokarditis bekterialis 2,3,4,5

Endokarditis bakterialis merupakan adanya infeksi dari dinding permukaan

endokardial, dapat terjadi karena adanya defek dari endokardial atau dapat juga disebabkan

oleh septicaemia. Mekanisme terjadinya endokarditis bakterialis tidak jelas tetapi diduga

berhubungan dengan endothelium, bakteri dan respon inang. Infeksi bermula dari kerusakan

permukaan endotel yang menyebabkan kerusakan local yang mengakibatkan terjadinya lesi

pada kardiak.

Tanda Endokarditis bakterialis adalah demam,murmur jantung,kultur darah positif

.Komplikasi yang paling buruk adalah terjadinya gagal jantung.
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Terdapat 2 tipe yaitu Acute Bacterial Endocarditis (ABE), Sub Acute Bacrerial

Endocarditis (SBE).

Acute Bacterial Endocarditis ditandai dengan demam tinggi dan disebabkan oleh

stafilokokus aureus dan organism lainnya dengan patogenitas tinggi. Terapi adalah dengan

pemberian antibiotic secara intravena.

Sub Acute bacterial endocarditis juga ditandai dengan anorexi, penurunan berat badan

malaise, demam tinggi. Penyebabnya adalah streptokokus viridans dan organism lainnya

dengan patogenitas rendah. Terapi adalah dengan pemberian antibiotik secara intravena.

Dekade sekarang klasifikasi akut dan sub akut bukan hanya berdasarkan cepat

tidaknya serangan tetapi berdasarkan mikroorganisme kausatif dan katup yang terkena.4

2.3.3 Heart Murmur

Heart Murmur adalah suatu suara yang ada pada saat sistol atau diastol dapat bersifat

ringan ataupun berat dan patologis tergantung menurut saat durasi, dan intensitas. 1,4
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BAB III

PERAWATAN DENTAL PADA ANAK DENGAN KELAINAN JANTUNG

3.1 Hal-hal yang perlu diperhatikan selama perawatan dental2,3

3.1.1 Pencegahan endokarditis bakterialis di rumah

Pertimbangan penting dalam merencanakan perawatan gigi adalah mencegah penyakit

gigi dan mulut. Pasien dengan CHD termasuk ke dalam kelompok yang berisiko terkena

karies terutama pada periode gigi sulung. Drg harus membuat intruksi home care yang baik

pada orang tua dan pasien agar memelihara kesehatan gigi dan mulutnya dengan baik karena

bakteriaemia dapat terjadi/ diperberat oleh kebersihan mulut yang buruk. Demikian juga pada

pemakaian dental floss dan alat bantu kebersihan gigi harus hati-hati karena pemakaian dental

floss, semprot air bertekanan tinggi dapat berisiko bakteriemia.

3.1.2 Prosedur preventif

Yang penting dalam perawatan anak dengan CHD adalah pencegahan penyakit gigi

dan mulut yang meliputi pemberian fluor baik sistemik ataupun lokal, penutupan fisur yang

dalam, yang dilanjutkan dengan melibatkan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut di

rumah (home care). Prosedur ini dapat mencegah terjadinya endokarditis bakterialis.

3.1.3 Pencegahan Endokarditis bakterialis pada perawatan dental

Pencegahan Endokarditis bakterialis meliputi pemberian profilaksis antibiotic pada

prosedur dental yang dapat mengakibatkan perdarahan mukosa, gusi/pulpa seperti ekstraksi,

perawatan pulpa. Sebaiknya perawatan gigi invasiv seperti ekstraksi, perawatan endodontik

dihindari karena dapat menyebabkan bakteriaemia bila tidak dilakukan dengan hati-hati. Bila
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diperlukan sekali perawatan ekstraksi ataupun perawatan endodontic maka hams dilakukan

pemberian profilaksis antibiotik dan pasien sebaiknya kumur dengan mouth wash.

3.1.4 Mouth Preparation

Mouth preparation penting dilakukan apabila akan dilakukan pembedahan pada anak

dengan CHD.

3.2 Penanganan Dental Pasien dengan Kelainan Jantung.1,2,3,4

Penanganan pasien dengan kelainan jantung hams dilakukan secara interdiciplinary

approach dengan dokter spesialis jantung anak/cardiologist anak dan spesialis lainnya

seperti anesthesis.

Pemeriksaan dan konsultasi yang harus dilakukan adalah :

1. Riwayat medis meliputi riwayat kesehatan lampau dan saat sekarang, obat-obatan yang

dikonsumsi, riwayat opname.

2. Pemeriksaan oral dengan terapi komprehensif.

3. Profilaksis antibiotik. Hal ini dilakukan bila defek belum menutup dan pasien akan

dilakukan perawatan saluran akar gigi, ekstraksi dengan pendekatan konvensional.Hal ini

dapat dilakukan bila defek sudah ditutup atau menutup spontan, dengan sebelumnya

selalu berkonsultasi dengan cardiologist anak. Amoxicillin merupakan drug of choice

antibiotik untuk profilaksis antibiotic dalam pencegahan endokarditis bakterialis.4

4. Pada kasus rampan karies dengan kasus kelainan jantung berat (TOF) maka hams

dilakukan koordinasi perawatan dengan dokter spesialis lain yang terkait (cardiolog

anak, anesthetist, dokter gigi anak ) dan perawatan dental dilakukan dengan pendekatan

farmakologi taitu di bawah anestesi umum, karena perawatan dapat selesei dalam satu

sesi. Dalam hal ini dirujuk ke bagian Special Care Dentistry dan dirawat secara



10

interdisiplin. Selalu berkonsultasi dengan dokter jantung yang merawat, hams diingat

bahwa tipe sianosis merupakan kelompok yang berisiko saat akan dilakukan anestesi

umum

5. Rencana perawatan pada pasien dengan kelainan jantung dibawah anestesi umum adalah:

premedikasi, profilaksis antibiotic, anesthesia, dan pertimbangan bedah.

6. CHD tipe sianosis tertentu berisiko untuk mengalami hipoksia, polisitemia, koagulasi

intravascular, disfungsi hati, oleh karena itu hams hati-hati agar meminimalisir bahaya.3

7. Merupakan kontra indikasi prosedur dental elektif pada pasien gangguan jantung tertentu

seperti infark myocardial, aritmia yang tidak terkontrol, dan congesti heart failure .

8. Perawatan dental dapat dilakukan balk dengan pendekatan konvensional/non

farmakologi maupun dengan pendekatan farmakologi tergantung berat ringannya kasus.
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BAB IV

SIMPULAN

Simpulan

Perawatan dental pada anak dengan penyakit jantung diutamakan prosedur preventif,

penanganan bervariasi dari pendekatan konvensional sampai pendekatan farmakologi dan

dilakukan secara interdisiplin dengan dokter spesialis terkait lainnya.
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