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TEST PROVOKASI OBAT (TPO) 
DAN TATALAKSANA 

PREOPERATIF PASIEN ALERGI 
OBAT  



Prinsip uji hipersensitivitas obat  

 • Identifikasi yang akurat pada pasien tentang adanya alergi terhadap 
obat merupakan hal penting untuk perawatan di masa depan  
• dari yang berkompeten  
• untuk menghindari pelabelan seseorang sebagai alergi seumur 

hidup tanpa alasan yang kuat  

• Untuk menentukan seseorang curiga hipersensitivitas obat dinilai dari 
riwayat klinis yang terperinci dan pemeriksaan fisik, diikuti oleh satu 
atau lebih prosedur seperti: tes kulit bila tersedia dan uji laboratorium 
yang valid, dan terakhir tes provokasi. 

• TPO dianggap sebagai “baku emas" untuk menetapkan atau 
menyingkirkan diagnosis hipersensitif terhadap suatu zat tertentu,  
• TPO tidak hanya mereproduksi gejala alergi tetapi juga manifestasi 

klinis yang merugikan lainnya.  

 
 

 



 Apakah peran tes provokasi obat ? 

• Tes provokasi obat merupakan hal penting dalam 
mendiagnosis dan manajemen tatalaksana untuk pasien 
alergi obat  

• Dengan penilaian yang cermat terhadap pasien dan tepat 
sesuai dengan protokol yang sudah dirancang, tes provokasi 
obat dapat dilakukan dengan aman di tempat kita bekerja  

 



Apa manfaat tes provokasi obat?  

• Manfaat nyata dari tes provokasi obat adalah menjawab 
pertanyaan (Apakah pasien tersebut alergi terhadap obat 
tertentu?) 

• Menghindari “desensitisasi empiris” yang berulang  

• Merupakan pelayanan hebat yang dapat diberikan oleh ahli 
alergi kepada pasien dan menyerahkannya kepada dokter 



Apa Indikasi dan kontra indikasi tes provokasi obat (TPO)? 

Indikasi  
• Menyingkirkan adanya hipersensitivitas pada riwayat non-

sugestif atau gejala tidak spesifik ( SBDC, DBPCDC) 
• Menyediakan obat yang aman dan atau secara struktur 

bukan merupakan obat-obatan yang dapat memicu 
timbulnya hipersensitivitas 

• Membuktikan adanya reaktivitas silang dari obat terkait 
timbulnya hipersensitivitas, seperti sefalosporin dalam 
alergi penisilin 

• Diagnosis pasti dalam riwayat yang secara sugestif sudah 
dipastikan negatif, dan tidak tersedianya test alergi 
(lainnya)  

 
 



Kontraindikasi 
• Wanita hamil  
• Komorbiditas, yang bila dilakukan TPO dapat memicu 

situasi di luar kendali medis, seperti infeksi akut, asma 
yang tidak terkontrol, penyakit yang mendasari seperti  
penyakit jantung, hati, dan ginjal 

• Erupsi obat imunobulosa  
• Adanya riwayat reaksi sistemik yang berat.  

 





• Menjelaskan keuntungan dan kerugian kepada pasien  

• Mengisi lembar persetujuan  

• Penghentian penggunaan antihistamin :  
• kerja pendek (chlorpheniramine, hydroxyzine) 3 hari  
• kerja panjang (cetirizine, loratidine, fexofenadine) 5-7 hari  

• Puasa semalam sebelum tindakan 

• Persiapan yang cermat terhadap peralatan dan obat 
resusitasi 

 

Apa saja yang harus dipersiapkan bila akan melakukan 
tes provokasi obat (TPO)? 



Persiapan tes provokasi obat (TPO)  
• Pertimbangan etik:  

• Rasio risiko-manfaat, tanpa obat alternatif atau obat yang 
secara substansial lebih efektif, lembar persetujuan 
khusus 

• Perlindungan untuk TPO:  
• Catatan komprehensif yang akurat, prosedur harus 

dikelola oleh seorang yang kompeten, fasilitas resusitasi 
harus tersedia untuk keadaan darurat  

• Dokumentasi:  
• TPO harus dianggap sebagai prosedur pengujian yang 

serius dan berpotensi berbahaya. Oleh karena itu penting 
untuk mendokumentasikan secara rinci data pasien dan 
prosedur yang dilakukan.  

 



Bagaimana metode umum TPO (1/2)?  

• Rute pemberian:  
• Obat pada prinsipnya harus diberikan dengan cara yang 

sama seperti yang diberikan ketika reaksi terjadi 
• Agen tes:  

• Dalam kasus kombinasi obat, senyawa tunggal harus diuji 
secara terpisah 

  



Bagaimana metode umum TPO (2/2)?  

• Dosis persiapan tes dan interval waktu:  
• Umumnya harus dimulai dengan dosis rendah, hati-hati 

dalam meningkatkan dosis obat dan berhenti segera 
setelah gejala objektif pertama terjadi.  

• Interval waktu antara reaksi dan uji provokasi:  
• Setidaknya 5 kali separuh waktu dalam eliminasi obat dan 

harus menunggu untuk menjamin eliminasi total 
  











Bagaimana manajemen pasien bila didapatkan 
kejadian yang tidak diinginkan pada saat TPO?  

• Pengobatan terhadap kejadiaan yang tidak diinginkan selama 
pengujian provokasi tergantung pada jenis reaksi dan tingkat 
keparahannya  

• Tindakan pertama adalah penghentian pemberian obat uji 
diikuti oleh prosedur umum dan spesifik yang memadai 
sesuai dengan pengobatan reaksi simpang obat (reaksi 
hipersensitivitas seperti anafilaksis, dll) 

 



Apa saja keterbatasan tes provokasi obat?  

• TPO membantu mendeteksi etiologi, tetapi hampir tidak 
pernah patogenesis reaksi, dan hanya sekitar 15% dari reaksi 
obat yang tidak diinginkan disebabkan oleh mekanisme yang 
dimediasi secara imunologis.  

• Tes negatif tidak membuktikan toleransi terhadap obat di 
masa depan dan hasil positif mungkin tidak menunjukkan 
hipersensitivitas seumur hidup.  

 



 
“Dalam praktik klinis, mungkin lebih bermanfaat untuk 
mencari alternatif yang aman daripada membuktikan 

bahwa obat adalah penyebab pasti dari masalah 
tersebut.” 
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Epidemiologi  

• Kejadian alergi obat yang dilaporkan ± 7,8% (pada populasi 
umum) dan 39% (pada populasi bedah). 

• Investigasi lebih lanjut menyatakan kejadiaan yang tidak 
diinginkan kurang dari 30-50%;  dan ± 40-50% dipastikan 
alergi 

•  Reaksi anafilaksis obat selama operasi jarang terjadi 
• Insidensi kejadian mulai dari 1/13000 prosedur bedah (di 

bawah anestesi umum, regional dan lokal) hingga 1/6500 
general anastesi dengan penggunaan pelemas otot.  

 



Etiologi reaksi alergi yang terjadi selama 
persiapan operasi  

• Neuromuscular blocking agents (NMBA) 
• Natural rubber latex 
• Antibiotik 
• Anesthesia induction agents 
• Anestesi lokal 
• Aspirin and NSAIDS 
• Protamin 
• Plasma volume expanders (koloid) 
• Radiocontrast media 
• Antiseptik 

 

 



Neuromuscular blocking agents (NMBA) 

• Bertanggung jawab atas 60% reaksi alergi selama anestesi 
umum. 

• Dapat menginduksi dua jenis reaksi obat:  
• mekanisme imunologis: yang melibatkan reaksi 

termediasi IgE (dengan amonium kuarterner [NH4 +] 
sebagai epitop antigenik utama)  

• stimulasi nonimunologis: sel mast dengan konsekuensi 
pelepasan histamin (reaksi anafilaktoid) 
• benzylisoquinolinium tipe NMBA seperti atrakurium, 

mivakurium dan d-tubo-curarine  

 



• Reaktivitas silang antara NMBA adalah umum karena adanya 
gugus amonium yang sama 

• Pada umumnya seseorang bisa alergi terhadap semua NMBA 

• Prevalensi ~ 75% dengan tes kulit dan hingga 100% dengan 
tes radioimmunoassay.  

 



Natural rubber latex 

• Komponen protein lateks bertanggung jawab atas sebagian besar 
penyebab reaksi alergi terhadap lateks. 

• Penting untuk mengidentifikasi individu yang berisiko untuk anafilaksis 
perioperatif 
• secara genetik memiliki kecenderungan (atopik) 
• mereka yang sering bersentuhan dengan paparan lateks (pasien dengan beberapa 

prosedur bedah, tenaga kesehatan, orang-orang dengan paparan lateks di tempat 
kerja).  

• "Sindrom buah-lateks“ 
• telah diamati terjadinya reaktivitas silang dengan banyak protein nabati yang mirip 

dengan yang ditemukan pada lateks.  
• contohnya: buah tropis (kiwi, pisang, alpukat) dan chestnut.  

 



Antibiotik  

• Semua jenis antibiotik berpotensi menyebabkan reaksi alergi dan 
anafilaksis.  

• Penisilin dan β-laktam lainnya bertanggung jawab atas 70% reaksi 
anafilaksis yang diinduksi antibiotik pada saat perioperatif. 

• Kuinolon adalah kelompok antibiotik terpenting ketiga yang 
menyebabkan anafilaksis perioperatif. 

•  Antibiotik yang diaplikasikan secara lokal (seperti: bacitracin dan 
beberapa antimikotik) juga dapat menyebabkan reaksi alergi yang 
berpotensi mengancam jiwa.  

 



Bahan atau zat induksi anestesi  

• Reaksi alergi dan anafilaksis setelah penggunaan thiopental jarang 
terjadi (1 / 25000 administrasi). 
•  faktor risiko: paparan sebelumnya dan jenis kelamin perempuan. 

• Propofol dapat menginduksi pelepasan histamin langsung dari sel 
mast, meskipun jarang menjadi penyebab reaksi alergi pada saat 
induksi anestesi. 
• reaksi alergi pada orang alergi kedelai tidak pernah didokumentasikan setelah 

penggunaan propofol, meskipun beberapa literatur mengutip alergi minyak 
kedelai sebagai kontraindikasi untuk penggunaan propofol. 

• Bahan atau zat induksi lainnya (ketamin, benzodiazepin, etomidat) 
jarang sekali menjadi penyebab reaksi alergi.  

 



Anestesi lokal (AL) 

• Jarang menjadi pemicu reaksi alergi 

• Dilaporkan insiden dugaan alergi terhadap anestesi lokal: hingga 30%.  
• sebagian besar efek samping tidak memiliki latar belakang imunologis  

• hanya 1% yang alergi.  

• Alergi sejati saat anestesi lokal lebih sering terlihat dengan anestesi 
lokal tipe ester (dimetabolisme menjadi asam para-aminobenzoat 
yang sangat antigenik). 

• Reaktivitas silang antara amida dan tipe ester saat anestesi lokal 
sangat jarang terjadi. 



Aspirin dan NSAIDs 

• Prevalensi reaksi OAINS pada populasi umum adalah <1%. 

•  Sebagian besar reaksi dimediasi secara non-imunologis, 
melalui:  
• penghambatan siklooksigenase (COX)  

• penghambatan prostaglandin E2 

• pelepasan mediator dari sel mast dan eosinofil.  

• Diagnosis aspirin dan reaksi hipersensitivitas OAINS dapat 
diperoleh dengan tes provokasi obat  

  



Protamin  
• Protein berat rendah yang diekstraksi dari sperma ikan.  

• Berasal dari garam yang stabil dalam membentuk heparin, mengakibatkan hilangnya 
aktivitas antikoagulannya.  

• Dapat memancing pelepasan histamin langsung  

• menyebabkan hipotensi berat dan terkadang fatal dan bronkospasme.  

• Pasien yang berisiko:  

• seseorang yang alergi terhadap makanan laut  

• pria setelah vasektomi (karena mengembangkan antibodi yang bersirkulasi 
terhadap spermatozoa)  

• seseorang yang sebelumnya terpapar protamin (misal, pasien diabetes 
menggunakan NP-protamine-insulins).  

• Perhatian utama selama periode perioperatif, karena tidak ada obat alternatif untuk 
pembalikan aksi antikoagulan heparin. 



Ekspander volume plasma (koloid)  

• Larutan sintetik koloid mampu menghasilkan reaksi anafilaksis. 

• Secara umum, dekstran molekul rendah tidak dapat menginduksi 
pembentukan antibodi  

• tetapi dapat bereaksi silang dengan antibodi yang terbentuk 
sebagai respons terhadap polisakarida yang berasal dari bakteri.  

• Hydroxyethil starch (HES) telah diidentifikasi sebagai agen penyebab 
alergi dengan pajanan sebesar 0,006%.  

• Anafilaksis karena albumin adalah anekdotal.  

 



Dextran dan Albumin 

• Dextran dan hydroxyethyl starch (HES), polisakarida dengan berat molekul besar, 
dapat digunakan sebagai pengganti cairan onkotik tinggi nonblood selama 
operasi.  

• Agen ini jarang dikaitkan dengan reaksi merugikan dan anafilaksis.  

• Perkiraan laju reaksi adalah 0,008% hingga 0,08% untuk dekstran dan 0,08% 
untuk HES.  

• Gelatin (0,34%) dan dekstran (0,27%) lebih cenderung menyebabkan reaksi alergi 
daripada albumin (0,1%) atau hetastarch (0,06%).  

• Orang dengan alergi obat sebelumnya tiga kali lebih mungkin akan mengalami 
anafilaksis, dan laki-laki lebih mungkin terjadi reaksi alergi dibandingkan 
perempuan.  

• Alergi telur tidak menjadi kontraindikasi terhadap penggunaan albumin, karena 
protein telur utama, ovalbumin (45 kd), berbeda dari albumin serum manusia (67 
kd) 



Media radiokontras 

• Reaksi terhadap media kontras lebih sering terjadi dengan agen ionik daripada 
nonionik.  

• tetapi potensinya untuk menyebabkan anafilaksis sangat tergantung pada 
konsentrasi yodium.  

• Insiden anafilaksis setelah terpapar dengan kontras yodium setidaknya 0,7%  

• sedangkan reaksi yang melibatkan mekanisme toksik non-spesifik jauh lebih 
umum.  

• Dimer non-ionik yang lebih baru menyebabkan efek samping yang lebih sedikit 
(<1%), tetapi tertunda, sebagian besar juga terjadi reaksi ringan (terutama 
dengan dimer non-ionik, 2-4%)  

• Sekitar 50% media kontras menginduksi reaksi cepat dan lambat pada paparan 
pertama.  

 



Media radiokontras 

• Tes kulit intradermal dengan media kontras bisa positif dengan reaksi 
cepat dan lambat.  

• Sensitivitas tertinggi terlihat 2-6 bulan setelah reaksi.  

• Reaktivitas silang sangat umum terjadi pada reaksi lambat, tetapi 
jarang terjadi pada reaksi cepat. Tes kulit dapat membantu 
mengidentifikasi media kontras alternatif (dapat ditoleransi).  

• Faktor risiko:  
• kecemasan, usia, jenis kelamin wanita, rute injeksi intravena, riwayat alergi, 

mastositosis dan reaksi sebelumnya terhadap media kontras. 



Antiseptik  

• Pasien sering melaporkan alergi terhadap desinfektan dan antiseptik. 

• Garam klorheksidin dapat menyebabkan dermatitis kontak, urtikaria, 
dan bahkan anafilaksis.  

• Insiden reaksi dari disinfeksi kulit mungkin diremehkan  
• berdasarkan penelitian Kroigaard et al: chlorhexidine menyumbang 27% dari 

reaksi alergi  saat perioperatif yang terlewatkan.  

•  Alergi terhadap povidone-yodium sangat jarang terjadi.   

 



 



Reaksi anafilaksis saat preoperatif  

• Terjadi pada 1:10.000 - 20.000 prosedur anestesi dan 1: 6500 
pada pemberian agen penghambat neuromuskuler (NMBA) 

•  Gejala mulai dari urtikaria ringan sampai meninggal karena 
syok anafilaksis (3-10% kematian perioperatif disebabkan oleh 
reaksi ini)  

• Reaksi yang parah mungkin hanya melibatkan satu sistem, 
paling umum sistem kardiovaskular  

• Sekitar 60% dari reaksi hipersensitivitas tipe cepat yang terjadi 
selama anestesi dimediasi oleh IgE dan  
• 16-50% terjadi pada orang yang sebelumnya tidak terpapar anestesi 

• 28% memiliki gejala berulang dalam 8 jam berikut  

 



Penyebab anafilaksis saat preoperatif  

 NMBAs*:  50 – 70 % 

 Latex: 16.7 - 22.3 % 

 Antibiotik:10 – 20 %  

 Koloid (albumin, dextran, 
gelatin, hetastarch): 1-2% 
 
 
 

 
*Neuromuscular blocking agents:  
(Suxamthonium, Pancuronium, Vecuronium, 
Atracurium, Cis-atracurium 

 Aprotinin (polypeptide serine 
protease inhibitor): 0.5 - 5%           

 Protamine: < 0.5% 
 Antiseptik (chlorhexidine, 

povidone): < 0.5% 
 Dyes (patent blue, Isosulfan) 

dan RCM: < 0.5% 
 



Manajemen perioperatif pada pasien 
dengan reaksi alergi sebelumnya  

• Semua pasien yang menderita reaksi anafilaksis (terutama 
selama anestesi sebelumnya) harus menjalani investigasi 
alergi-anestesi menyeluruh. 

• Identifikasi pasien yang berisiko mengalami reaksi anafilaksis 
dengan pengambilan riwayat secara rinci  
• tidak boleh menyebabkan penundaan operasi darurat.  
• pasien dengan asma dan riwayat atopik  

• meningkatkan risiko reaksi alergi terhadap semua bahan/zat 
yang diberikan selama anestesi 



• Hindari atau ganti bahan/zat yang menyebabkan reaksi alergi 
sebelumnya (dilaporkan oleh pasien atau didokumentasikan oleh tes 
diagnostik sebelumnya).  

• Jika reaksi alergi terjadi selama anestesi umum sebelumnya (tanpa 
tindak lanjut lebih lanjut) anestesi lokal harus dipertimbangkan  

• Alergi “sejati” terhadap anestesi lokal sangat jarang terjadi. 

• Dalam kasus di mana anestesi umum tidak dapat dihindari, harus 
dilakukan dengan agen yang volatil 

• Obat-obatan alternatif harus diberikan kepada pasien yang 
melaporkan alergi terhadap antibiotik dan NSAID. 

• Lingkungan bebas lateks harus disediakan untuk pasien dengan risiko 
alergi lateks.  

  



• Perawatan profilaksis dapat dipertimbangkan untuk pasien 
yang berisiko, tetapi tidak ada pengobatan yang dapat 
dijamin keberhasilannya dalam semua situasi klinis. 
• Antihistamin dan kortikosteroid tidak dapat mencegah 

syok anafilaksis.  
• Antagonis H1 dan H2 mampu mencegah atau mengurangi 

bronkospasme dan ketidakteraturan hemodinamik akibat 
pelepasan histamin yang tidak spesifik 



 
Disarankan premedikasi dalam kasus-kasus 
non-darurat  
 • Pasien dengan risiko rendah atau sedang 

• terapi kombinasi anti-H1 dan anti-H2 dan kortikosteroid 
setidaknya 2 hari  

• tablet terakhir diminum 1 jam sebelum anestesi atau infus 
kontras iodinasi  

 



Disarankan premedikasi dalam kasus-kasus 
non-darurat  

• Pasien dengan risiko tinggi  
• anti-H1 dan anti-H2 dan kortikosteroid dosis yang  tinggi 

selama periode waktu yang lebih lama ± 3-4 hari sebelum 
operasi 

• dosis tambahan (40 mg methylprednisolone) dapat 
diberikan pada jam sebelum anestesi  

• semua pasien dengan obstruksi bronkus atau asma harus 
diobati dengan terapi inhalasi  

 



Premedikasi dalam kasus darurat  

• Premedikasi parenteral diberikan secara cepat dengan 
antihistamin dan kortikosteroid diberikan tepat sebelum 
dimulainya anestesi  

• Jika ada reaksi sebelumnya terhadap media kontras, kontras 
osmolaritas rendah harus diberikan  
• ruang radiologi harus dilengkapi dengan obat dan 

perangkat resusitasi  
• pasien harus diamati setidaknya 20-30 menit setelah 

injeksi media kontras  

 



• Setiap reaksi yang terjadi setelah pemberian obat atau 
kontras dalam periode perioperatif harus dimasukkan 
ke dalam rekam medis pribadi pasien.  

• Setiap reaksi anafilaksis yang dicurigai harus diselidiki 
• gunakan berbagai tes diagnostik intra dan pasca operasi, 

dengan pendekatan multidisiplin.  

 



Tindak lanjut anafilaksis dan alergi 

• Tes khusus untuk membedakan anafilaksis dari entitas lain: 

•  pemeriksaan primer dan sekunder 

•  Tes primer  

• dilakukan segera setelah terjadinya reaksi anafilaksis (sampel darah 
diperoleh dalam 1-4 jam pertama).  

• tentukan nilai serum tryptase 

• level yang tinggi mewakili penanda aktivasi sel mast  

• konsentrasi berkorelasi dengan tingkat keparahan anafilaksis 

• Tentukan penyebab anafilaksis 

• ukur antibodi IgE dalam serum dengan radioallergosorbent atau 
fluoroimmunoassay 



Tindak lanjut anafilaksis dan alergi 

• Tes sekunder 
• Tes kulit  disukai di sebagian besar negara  
• Pengujian in vitro  
• Tes provokasi obat 



Tes kulit pada anafilaksis perioperatif 

• Sekitar 6 minggu setelah kejadian 

• Semua obat (diencerkan ~ 1: 1000), i.d. & serologi, jika 
tersedia  
• Tes sensitivitas kulit untuk NMBAs adalah sekitar 94%  

• Latex skin prick test & serology 





Kesimpulan  

• Berdasarkan fakta peningkatan konsumsi obat-obatan dan 
paparan berbagai bahan kimia menyebabkan lebih banyak 
pasien bedah yang dilaporkan alergi atau menderita penyakit 
alergi.  

• Alergi tetap menjadi perhatian utama bagi seluruh tim medis 
yang terlibat dalam manajemen perioperatif.  

• Peningkatan kebutuhan untuk pemahaman yang lebih baik 
tentang patofisiologi dari semua reaksi yang disebabkan oleh 
anestesi dan zat yang digunakan selama periode perioperatif  



Quiz 



2. Kasus 

 Seorang wanita 34 tahun, datang 
ke poliklinik dengan keluhan 
timbul bentol bentol merah yang 
terasa gatal. Sebelumnya pasien 
memeriksakan diri ke dokter 
umum dengan keluhan badan 
pegal –pegal, os kemudian 
kemudian diberi obat ibuprofen, 
vitamin B kompleks, dan ranitidin. 
30 menit setelah minum obat 
tersebut keluhan muncul.  



a. Prick test 

b. Ig E total 

c. Patch test 

d. Tes provokasi 

Apa tes alergi yang tepat untuk kasus ini ? 



Diskusi 

• Jawaban yang tepat : D 

 Hingga saat ini tidak didapatkan tes alergi baik in vitro maupun in vivo 
yang sebaik tes provokasi dalam membuktikan alergi terhadap obat. 
Tes provokasi dilakukan untuk membuktikan toleransi maupun 
intoleransi individu terhadap NSAID. Secara umum pemberian dosis 
NSAID ¼ dan ¾ dosis normal dengan jarak 1 jam untuk observasi 
reaksi, terbukti cukup  meyakinkan, aman dan sensitif dalam 
mendeteksi adanya alergi terhadap suatu NSAID. 



Apa yang anda sarankan pada pasien ini berkaitan dengan 
alerginya 

a. Mengurangi dosis ibuprofen 

b. Menghentikan Ibuprofen dan mengganti dengan NSAID lain 

c. Mengganti dengan Cox 2 inhibitor 

d. Menghindari obat – obat penghilang rasa sakit apapun 



Diskusi 

• Jawaban yang tepat : C 



Terimakasih 


