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I. PENDAHULUAN 

Rinitis alergi merupakan suatu reaksi inflamasi pada mukosa hidung akibat 

reaksi hipersensitivitas tipe 1 (Gell & Coomb) yang diperantarai oleh Imunoglobulin 

E (IgE) ditandai dengan gejala bersin, rinore encer, obstruksi nasi dan disertai gejala 

lain seperti gatal pada hidung, mata, tenggorok dan telinga. Rinitis alergi bisa 

mengakibatkan penurunan kualitas hidup penderitanya baik fisik maupun emosional, 

berupa sakit kepala, lemah, malas, gangguan tidur yang mengakibatkan gangguan 

bekerja dan gangguan belajar di sekolah, gangguan fungsi psikologis seperti depresi, 

serta penurunan kewaspadaan.1,2
 

Penyakit ini merupakan penyakit atopi yang sering dijumpai sehari-hari 

dengan prevalensi 10-25 %. Prevalensi terbesar terjadi pada usia 15-30 tahun. Rinitis 

alergi merupakan penyakit inflamasi yang banyak ditemui dan merupakan masalah 

kesehatan global. Penyakit ini ditemukan di seluruh dunia dan prevalensinya terus 

meningkat terutama pada anak usia sekolah dan usia produktif. Di Indonesia 

prevalensinya 40 % anak-anak, 10-30 % dewasa. Di beberapa negara, 50% orang 

dewasa dilaporkan mengalami gejala rinitis.1,3
 

Tujuan terapi adalah menghambat proses patofisiologik yang menyebabkan 

terjadinya inflamasi kronik alergi. Berdasarkan keadaan tersebut diatas maka 

diperlukan suatu tahapan penatalaksanaan yang bersifat holistik berupa edukasi, 



2  

penghindaran terhadap alergen, farmakoterapi secara tepat  dan rasional.     Intervensi 
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dini dan tepat dapat memperbaiki kualitas hidup dan produktifitas pasien dengan 

rinitis alergi dan juga dapat meningkatkan kemampuan akademik penderita rinitis 

alergi anak serta dapat menurunkan terjadinya komplikasi pada saluran napas bawah.3 

Tatalaksana rinitis alergi meliputi penghindaran alergen, pemberian 

medikamentosa dan imunoterapi. Tatalaksana medikamentosa/farmakoterapi berupa 

pemberian obat-obatan seperti antihistamin, dekongestan, kortikosteroid oral dan 

intranasal,  antileukotrien  serta  mast cell stabilizer. Antihistamin dan dekongestan 

berguna dalam mengatasi reaksi alergi fase cepat sedangkan kortikosteroid dapat 

mengatasi reaksi alergi fase cepat dan lambat. Penggunaan kortikosteroid jangka 

panjang dapat menimbukan efek yang merugikan seperti osteoporosis, gangguan 

poros hipotalamus-pituitari-adrenal. Saat ini baru dikembangkan terapi rinitis alergi 

yaitu anti-IgE berupa antibodi monoklonal rekombinan yang bekerja langsung 

mengikat   IgE  yang mengakibatkan terjadinya penurunan IgE  di sirkulasi,  sehingga 

proses reaksi alergi tidak terjadi.3-6
 

Tujuan dari penulisan tinjauan pustaka ini adalah agar kita dapat mengetahui 

lebih mendalam tentang pengunaan terapi anti-IgE pada rinitis alergi, mengetahui 

keuntungan dan kekurangan dari terapi ini, sehingga mampu menentukan pilihan 

dalam penatalaksanaan rinitis alergi yang tepat dan memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi pasien. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Rinitis Alergi 

2.1.1. Definisi 

Menurut WHO ARIA (Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma) tahun 

2007, rinitis alergi adalah kelainan pada hidung dengan gejala bersin, rinore, rasa 

gatal dan tersumbat setelah mukosa hidung terpapar alergen yang diperantarai oleh 

IgE.3,4 Rinitis alergi dahulu dibedakan menjadi dua macam berdasarkan sifat 

berlangsungnya yaitu rinitis alergi musiman dan rinitis alergi sepanjang tahun atau 
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perenial. Rinitis alergi musiman hanya ada di negara yang mempunyai empat musim. 

Alergen penyebabnya spesifik yaitu serbuk sari dan spora jamur. Rinitis alergi 

perenial timbul intermiten atau terus menerus tanpa variasi musim. Penyebab paling 

sering adalah alergen inhalan dan ingestan. Alergen inhalan utama adalah alergen 

dalam rumah seperti tungau dan alergen diluar rumah. Sedangkan klasifikasi rinitis 

alergi menurut WHO ARIA berdasarkan pada sifat berlangsungnya dan berat 

ringannya penyakit.4,5
 

Berdasarkan sifat berlangsungnya, dapat dibagi menjadi dua yaitu intermiten 

bila gejala terjadi kurang dari empat hari/minggu atau kurang dari empat minggu dan 

persisten atau menetap bila gejala lebih dari empat hari/minggu atau lebih dari empat 

minggu. Berdasarkan berat ringannya penyakit dibagi menjadi dua yaitu ringan bila 

tidak ditemukan gangguan tidur, gangguan aktivitas sehari-hari, berolahraga, 

bersantai, bekerja, sekolah dan berat bila terdapat satu atau lebih gangguan.4,5
 

 

Gambar 1. Klasifikasi rinitis alergi berdasarkan ARIA5
 

 

 

2.1.2. Epidemiologi 

Rinitis alergi merupakan masalah kesehatan global yang prevalensinya terus 

meningkat dan diperkirakan mengenai 10-25% populasi di seluruh dunia. Di Amerika 

Serikat 1 dari 5 orang atau sekitar 60 juta orang terkena rinitis alergi. Prevalensinya 

pada orang dewasa 10-30% dan lebih dari 40% pada anak-anak.1,3,7  Anak-anak   yang 
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mengidap satu komponen atopi yaitu rinitis alergi, asma atau ekzema memiliki risiko 

tiga kali lipat untuk terkena komponen atopi lainnya.7 

Talango dkk pada tahun 2011 melaporkan rasio penderita rinitis alergi laki- 

laki dan perempuan adalah 1:1,1 dengan distribusi terbanyak pada umur 18-30 tahun. 

Soediro melaporkan rasio laki-laki dan perempuan adalah 1:1,3.8 

 
2.1.3. Etiologi 

Rinitis alergi secara umum disebabkan oleh interaksi dari pasien yang secara 

genetik memiliki potensi alergi dengan lingkungan. Alergen yang terdapat di 

lingkungan merangsang respon imun pada penderita yang secara genetik telah 

memiliki kecenderungan alergi. Alergen adalah protein asing yang bisa merangsang 

respon imun yang diperantarai oleh IgE. Sebagian besar alergen memiliki diameter 5- 

20 μm dengan berat molekul 10 dan 40 kD.2 

Berdasarkan cara masuknya, alergen dibagi atas alergen inhalan, ingestan, 

injektan dan kontaktan. Alergen inhalan adalah alergen yang masuk bersama dengan 

udara pernafasan misalnya tungau debu rumah seperti D.pteronnysinus, D.farinae, 

B.tropicalis; kecoa; serpihan epitel kulit binatang seperti kucing dan anjing; 

rerumputan serta jamur seperti Aspergilus dan Alternaria. Alergen ingestan adalah 

alergen yang masuk ke saluran cerna berupa makanan seperti susu sapi, telur, kacang- 

kacangan. Alergen injektan adalah yang masuk melalui suntikan atau tusukan 

misalnya penisilin dan sengatan lebah. Alergen kontaktan adalah yang masuk melalui 

kontak kulit atau jaringan mukosa misalnya bahan kosmetik.2 

 
2.1.4. Patofisiologi 

Rinitis alergi merupakan suatu penyakit inflamasi yang diawali dengan tahap 

sensitisasi dan diikuti tahap provokasi atau reaksi alergi. Reaksi alergi dapat dibagi 

menjadi dua yaitu reaksi alergi fase cepat dan reaksi alergi fase lambat. Reaksi alergi 

fase  cepat  berlangsung  sejak  kontak  dengan  alergen  hingga  satu  jam  setelahnya 
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sedangkan reaksi alergi fase lambat berlangsung 2-4 jam dengan puncak 6-8 jam 

setelah paparan dan dapat berlangsung 24-48 jam.1,4
 

Pada kontak pertama dengan alergen atau tahap sensitisasi, makrofag atau 

monosit berperan sebagai sel penyaji atau Antigen Presenting Cell (APC) akan 

menangkap alergen yang menempel di permukaan mukosa hidung. Setelah diproses, 

antigen akan membentuk fragmen peptida pendek dan bergabung dengan molekul 

Human Leucocyte Antigen atau HLA kelas II membentuk komplek peptida Major 

Hystocompatibility Complex atau MHC kelas II yang kemudian dipresentasikan pada 

sel T helper yaitu Th0. Kemudian APC akan melepaskan sitokin seperti IL 1 yang 

akan mengaktifkan Th0 untuk berproliferasi menjadi Th1 dan Th2.1,4
 

Th2 akan menghasilkan sitokin seperti IL 3, IL 4, IL 5 dan IL 13. IL 4 dan  IL 

13 diikat oleh reseptornya di permukaan sel limfosit B sehingga sel limfosit B 

menjadi aktif dan memproduksi imunoglobulin E atau IgE. IgE di sirkulasi darah 

akan masuk ke jaringan dan diikat oleh reseptor IgE di permukaan sel mastosit atau 

basofil sehingga kedua sel ini menjadi aktif. Proses ini disebut  sensitisasi.  Pada 

proses ini dihasilkan sel mediator yang tersensitisasi.1,4
 

Jika mukosa yang sudah tersensitisasi terpapar oleh alergen yang sama maka 

kedua rantai IgE akan mengikat alergen spesifik dan terjadi degranulasi sel mastosit 

dan basofil. Mediator kimia yang sudah terbentuk atau disebut juga preformed 

mediator seperti histamin akan terlepas. Selain itu juga dikeluarkan newly formed 

mediator seperti prostaglandin D2, leukotrien D4, leukotrien C4, bradikinin, platelet 

activating factor dan berbagai sitokin seperti IL 3, IL4, IL5, IL6, Granulocyte 

Macrofage Colony Stimulating FactorI (GM-CSF). Reaksi ini disebut reaksi alergi 

fase cepat.1,4
 

Histamin akan merangsang reseptor H1 pada ujung saraf vidianus sehingga 

menimbulkan rasa gatal pada hidung dan bersin-bersin; hipersekresi kelenjar mukosa 

dan sel goblet serta peningkatan permeabilitas kapiler sehingga terjadi rinore; 

vasodilatasi   sinusoid   sehingga   menimbulkan   hidung   tersumbat;   menyebabkan 
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rangsangan pada mukosa hidung sehingga terjadi pengeluaran Inter Cellular  

Adhesion Molecule 1 (ICAM 1).1,4
 

Pada reaksi alergi fase cepat, sel mastosit juga akan melepaskan molekul 

kemotaktik yang menyebabkan akumulasi sel eosinofil dan netrofil di jaringan target. 

Gejala akan berlanjut dan mencapai puncak setelah 6-8 jam. Reaksi ini disebut reaksi 

alergi fase lambat.1,4
 

Reaksi alergi fase lambat ditandai dengan penambahan jenis dan jumlah sel 

inflamasi seperti eosinofil, limfosit, netrofil, basofil dan mastosit di mukosa hidung 

serta peningkatan sitokin seperti IL 3, IL 4, IL 5, GM-CSF dan ICAM 1 pada sekret 

hidung. Gejala hiperaktif dan hiperresponsif hidung adalah akibat peranan eosinofil 

dengan mediator inflamasi dari granulnya seperti Eosinophilic Cationic Protein 

(ECP), Eosinophilic Derived Protein (EDP), Major Basic Protein (MBP), 

Eosinophilic Peroxidase (EPO).1,4
 

 
2.1.5. Diagnosis 

Diagnosis dapat ditegakkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan 

pemeriksaan penunjang. Gejala rinitis alergi yang sering dikeluhkan pasien antara  

lain bersin berulang, rinore encer dan banyak, hidung tersumbat, hidung dan mata 

gatal yang kadang disertai dengan lakrimasi. Gejala nasal dan okuler menjadi 

petunjuk untuk membedakan rinitis alergi dan rinitis kronis lainnya. Gejala tambahan 

yang didapatkan pada penderita merupakan akibat dari inflamasi pada  tuba 

Eustachius, telinga tengah dan sinus paranasal, nyeri kepala dan post nasal drip yang 

menyebabkan nyeri tenggorok dan batuk kronis.1,2
 

Pada rinoskopi anterior tampak mukosa edema, basah, berwarna pucat atau 

livid disertai sekret encer dan banyak. Bila gejala persisten, tampak mukosa inferior 

hipertrofi. Gejala spesifik lain pada anak adalah allergic shiner yaitu terdapatnya 

bayangan gelap di daerah bawah mata yang terjadi karena stasis vena sekunder akibat 

obstruksi hidung, allergic salute yaitu anak tampak menggosok-gosok hidung  karena 



8  

 

 

 

gatal dengan punggung tangan, allergic crease yaitu timbulnya garis melintang di 

dorsum nasi bagian bawah akibat menggosok hidung, mulut sering terbuka dengan 

lengkung langit yang tinggi sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan gigi  

geligi atau disebut juga fasies adenoid, dinding posterior faring tampak edema atau 

cobblestone appearance, lidah tampak seperti gambaran peta atau geographic 

tongue.1,2
 

Pemeriksaan penunjang dapat dilakukan baik secara in vivo maupun in vitro. 

Secara in vivo, alergen penyebab dapat dicari diantaranya dengan tes cukit kulit dan 

tes intradermal tunggal atau berseri. Tes cukit kulit merupakan pemeriksaan yang 

sering dilakukan. Penilaian hasil dibandingkan dengan reaksi histamin. Hasil tes kulit 

dianggap positip jika terjadi bentol pada alergen sedikitnya sama dengan bentol dari 

reaksi histamin. Hasil positif tiga atau +++ jika bentol diameternya minimal 3 mm 

atau sama dengan reaksi histamin, positif dua atau ++ jika lebih kecil dari histamin, 

positif 1 atau + jika diameter bentol kurang lebih 1 mm.1,2
 

Jika gejala sangat mendukung tetapi hasil tes kulit lebih kecil dari histamin 

atau diameter bentol < 3 mm dapat diulang atau dilanjutkan dengan tes intradermal. 

Tes intradermal tunggal atau berseri yang disebut juga skin end point titration 

dilakukan untuk alergen inhalan dengan cara menyuntikkan alergen dalam berbagai 

konsentrasi yang bertingkat kepekatannya. Keuntungannya adalah dapat mengetahui 

alergen penyebab, derajat alergi serta dosis esensial untuk desensitisasi.1,2
 

Secara invitro dapat dilakukan pemeriksaan sitologi hidung, hitung eosinofil 

darah tepi, pemeriksaan IgE total dan IgE spesifik. Foto polos sinus paranasal dapat 

dikerjakan bila ada indikasi keterlibatan sinus paranasal. CT Scan sinus paranasal 

dilakukan untuk menentukan adakah komplikasi seperti sinusitis, tidak ada respons 

terhadap terapi dan direncanakan tindakan operatif.1,2
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2.1.6. Penatalaksanaan 

Tujuan dari penatalaksanaan rinitis alergi adalah meningkatkan kualitas hidup 

penderita diantaranya tidak ada gangguan tidur, dapat melakukan aktivitas sehari-hari 

tanpa ada hambatan baik saat di sekolah, bekerja, olahraga maupun saat bersantai, 

tidak ada gejala yang mengganggu dan efek samping dari obat yang diberikan tidak 

ada atau minimal.5 Penatalaksanaan rinitis alergi adalah dengan menghindari kontak 

dengan alergen penyebab dan eliminasi, medikamentosa, operasi dan imunoterapi.1 

Meskipun pengendalian lingkungan tidak dapat dilakukan dengan sempurna, 

mengurangi pencetus alergi dapat secara signifikan menurunkan gejala. Metode 

meminimalkan paparan terhadap serbuk sari yaitu dengan cara menghindari aktivitas 

di luar ruangan selama musim yang berhubungan dengan serbuk sari, menjaga rumah 

dan jendela kendaraan tetap tertutup. Untuk mengontrol tungau, spora jamur dan bulu 

binatang, dapat dilakukan dengan cara menurunkan kelembaban rumah, mencuci 

seprai menggunakan air panas, menghindari penggunaan karpet dan menjauhkan 

binatang peliharaan dari area yang sering digunakan terutama kamar tidur, menutup 

bantal dan kasur dengan penutup hipoalergenik dan mengeliminasi kecoa.1 

Regimen yang digunakan dalam mengatasi rinitis alergi adalah kortikosteroid, 

antihistamin, anti leukotrien, mast cell stabilizer, dekongestan dan antikolinergik 

intranasal. Antihistamin sudah sejak lama digunakan dalam pengobatan rinitis alergi. 

Antihistamin dapat mengurangi bersin, gatal pada hidung, tenggorok dan palatum 

namun hanya sedikit pengaruhnya untuk mengatasi kongesti hidung. Antihistamin 

terdiri dari generasi-1 dan generasi-2. Antihistamin generasi-1 bersifat lipofilik 

sehingga dapat menembus sawar darah otak dan plasenta serta mempunyai efek 

antikolinergik. Antihistamin generasi-1 ini diantaranya adalah difenhidramin, 

prometasin, siproheptadin, klorfeniramin dan yang digunakan secara topikal seperti 

azelastin. Antihistamin generasi-2 bersifat lipofobik sehingga sulit menembus sawar 

darah otak, bersifat selektif mengikat reseptor H-1 dan tidak mempunyai efek 

antikolinergik   diantaranya    loratadin,   desloratadin,   cetirizin,   levocetirizin    dan 
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fexofenadin. Antihistamin intranasal seperti azelastin dan olopatadin memiliki onset 

yang cepat dan mengurangi hidung tersumbat. Antihistamin intranasal ini sering 

dikombinasikan dengan kortikosteroid intranasal pada pasien yang tidak terkontrol 

dengan monoterapi.1,9
 

Kortikosteroid intranasal adalah terapi lini pertama pada rinitis alergi 

intermiten sedang-berat dan persisten. Efek biasanya dirasakan setelah 7-10 hari 

terapi. Penggunaannya dikatakan cukup aman pada anak dan orang dewasa. 

Komplikasi yang biasa terjadi adalah epistaksis dan iritasi hidung. Kortikosteroid 

sistemik jangka pendek dapat diberikan pada rinitis alergi intermiten berat yang tidak 

terkontrol dengan pengobatan.1,9
 

Antileukotrien atau leukotrien receptor antagonist seperti montelukas adalah 

pilihan yang tepat diberikan pada rinitis alergi yang disertai asma. Antileukotrien ini 

memiliki efektivitas sama dengan antihistamin oral namun kurang efektif jika 

dibandingkan dengan kortikosteroid intranasal.1,9
 

Mast cell stabilizer bekerja dengan cara menurunkan kemampuan sel mast 

untuk melepaskan mediator proinflamasi, contohnya adalah sodium kromolin dan 

nedokromil yang dapat digunakan 4-8 jam sebelum terpapar dengan alergen. Mast  

cell stabilizer ini kurang efektif jika dibandingkan dengan antihistamin dan 

kortikosteroid intranasal.1,9
 

Dekongestan bekerja pada reseptor adrenergik α1 dan α2 yang memiliki efek 

vasokonstriksi. Efeknya muncul setelah 5-10 menit pada penggunaan intranasal dan 

30 menit pada penggunaan oral. Dekongestan digunakan pada rinitis alergi dengan 

keluhan sumbatan hidung yang menonjol. Efek samping yang bisa timbul diantaranya 

insomnia, cemas, tremor, palpitasi dan peningkatan tekanan darah. Penggunaan 

dekongestan intranasal jangka panjang dapat menimbulkan toleransi dan fase dilatasi 

berulang setelah vasokonstriksi atau disebut juga rebound dilatation. 1,9
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Antikolinergik intranasal seperti ipratropium bromida dapat mengontrol 

sekresi hidung dengan cara menghambat fungsi saraf parasimpatis pada mukosa 

hidung.1,9
 

Terapi anti-IgE merupakan terapi yang baru dikembangkan berupa antibodi 

monoklonal rekombinan yang bekerja langsung pada Fc dari IgE sehingga terjadi 

penurunan IgE di sirkulasi. Berbeda dengan obat anti alergi lainnya seperti 

kostikosteroid inhalasi, antihistamin dan antileukotrien yang bekerja setelah sel mast 

teraktifasi dan mengalami degranulasi, Anti-IgE dapat bekerja pada tahap awal dalam 

proses terjadinya alergi yaitu menghambat ikatan alergen dan IgE melekat pada sel 

mast sehingga degranulasi sel mast tidak terjadi.6,10,11
 

Pada keadaan hipertrofi konka inferior yang menimbulkan sumbatan hidung, 

dapat dilakukan tindakan konkotomi. Imunoterapi spesifik adalah memberikan 

alergen yang sesuai dengan hasil tes kulit, dosisnya secara bertahap dinaikkan sampai 

dosis maksimal yang tidak menimbulkan serangan atau gejala alergi. Imunoterapi 

dilakukan pada rinitis alergi yang berlangsung lama dan dengan pengobatan cara lain 

tidak memberikan hasil yang memuaskan. Secara klinik imunoterapi pada  rinitis 

alergi terbukti efektif. Metode imunoterapi yang sering digunakan adalah secara 

sublingual dengan cara meneteskan ekstrak alergen kebawah lidah dan subkutan 

dengan menginjeksikan alergen pada jaringan subkutan. Risiko tindakan ini adalah 

reaksi anafilaksis.1 

 
2.2. Penggunaan Anti-IgE Pada Rinitis Alergi 

2.2.1. Mekanisme kerja 

Terapi anti-IgE berupa antibodi monoklonal rekombinan dikembangkan untuk 

pengobatan penyakit alergi yang berhubungan dengan level IgE yang tinggi pada 

sirkulasi. Antibodi anti Ig-E monoklonal rekombinan ini bekerja menurunkan kadar 

IgE bebas pada sistem sirkulasi dengan membentuk kompleks dengan IgE bebas yang 

bersirkulasi  dalam  pembuluh  darah  (gambar  2),  mencegah  interaksi  IgE   dengan 



11  

(FcεRI) ditempati oleh IgE  spesifik. (B) Ketika anti-IgE terdapat dalam    lingkungan 

 

 

 

reseptor (high-affinity IgE receptor) yang terdapat pada sel mast dan basofil sehingga 

degranulasi sel mastosit dan basofil tidak terjadi.6,11
 

 
 

Gambar 2. Anti-IgE mengikat IgE bebas 11
 

 

 

Proses (cascade) alergi terhambat oleh karena mediator kimia seperti 

histamine, prostaglandin D2, leukotrien D4, leukotrien C4, bradikinin, platelet 

activating factor dan berbagai sitokin seperti IL 3, IL4, IL5, IL6, GM-CSF dapat 

dicegah pengeluarannya. Reaksi alergi fase cepat dan fase lambat dapat dicegah. 

Dengan dicegahnya respon alergi yang diperantarai oleh IgE maka reaksi radang  

yang ditimbulkan oleh berbagai macam mediator kimia dan frekuensi kejadian 

eksaserbasi rinitis dapat berkurang.6,10,11
 

 

Gambar 3. Proses netralisasi sel mast dan basofil dengan terapi anti-IgE.12
 

 

Pada gambar 3. Dijelaskan proses netralisasi sel mast dan basofil dengan terapi anti- 

IgE. (A) Sel berespon terhadap alergen tertentu ketika reseptor IgE berafinitas   tinggi 
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ekstraseluler, anti-IgE akan mengikat IgE bebas dan membentuk kompleks yang 

kemudian akhirnya dihancurkan oleh sistem retikuloendotelial di hati. (C) Receptor- 

terikat IgE dipisahkan dengan kecepatan konstan. Karena kehadiran anti-IgE, reseptor 

sel yang dibebaskan tidak diduduki kembali oleh molekul IgE. (D) Reseptor FcεRI 

yang tidak terisi oleh IgE akan diinternalisasi kembali karena kurangnya ikatan, IgE 

gagal untuk menstabilkan reseptor pada permukaan sel. Dengan berkurangnya sel 

yang terikat IgE, maka sel mast dan basofil tidak berespon terhadap alergen dan tidak 

melepaskan produk inflamasi. 12
 

 
Gambar 4. Efek multipel anti-IgE pada alergi 13

 

 

Pada gambar 4 diatas digambarkan secara ringkas berbagai mekanisme kerja anti-IgE 

dalam mencegah terjadinya alergi.13
 

 
2.2.2. Jenis dan cara pemberian 

Sediaan inhalasi memiliki mula kerja yang cepat (waktu untuk  mencapai 

kadar maksimum 13 menit) dibandingkan dengan sediaan oral (1,8 jam). Di samping 

itu, efek sistemik pemberian secara inhalasi lebih kecil dibandingkan dengan 

pemberian per oral. Dengan waktu paruh sistemik 26 hari. Sediaan yang beredar di 



13  

 

 

 

Indonesia adalah vial berisi 150 mg serbuk injeksi dan 1 ampul pelarut (2 mL).  

Proses pelarutan serbuk injeksi cukup lama, yaitu 15 – 20 menit. Larutan tidak boleh 

dikocok. Penambahan pelarut ke dalam vial menggunakan syringe 3 mL dan jarum 

G18; larutan disuntikan persubkutan selama 5-10 detik dengan jarum G25. 6,11
 

Dosis untuk dewasa dan anak berusia 12 tahun: 150-375 mg subkutan setiap 

2-4 minggu sebanyak 3 dosis; dosis tunggal 300 mg subkutan (terbagi dalam 2 tempat 

injeksi); atau dosis tunggal 600 mg subkutan (terbagi dalam 4 tempat injeksi). Jangan 

menyuntikkan lebih dari 150mg di setiap tempat injeksi. Dosis maksimum: 600 mg 

subkutan setiap 2 minggu. Efektivitas terapi terlihat pada minggu ke-12 hingga 

minggu ke-16. Dosis pemberian disesuaikan dengan berat badan dan kadar IgE (lihat 

Tabel 1). Bermanfaat pada pasien alergi yang nilai pemeriksaan IgE-nya tinggi. Oleh 

karena itu, direkomendasikan pemeriksaan kadar IgE sebelum menggunakan anti- 

IgE. Pemeriksaan IgE dilakukan di awal terapi. Kadar IgE dalam plasma tetap tinggi 

hingga setahun setelah penghentian terapi, oleh karena itu untuk penyesuaian dosis 

tidak didasarkan pada pemeriksaan kadar IgE. 6,11,14
 

 

Tabel 1. Aturan Pemakaian Anti-IgE Setiap 4 Minggu 11
 

 

Keterangan: 

225;300a-225 mg untuk pasien dengan berat badan >20-25 kg; 300 mg untuk pasien 

dengan berat badan >25-30 kg. 300;450b-300 mg untuk pasien dengan berat badan 
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>50-60 kg; 450 mg untuk pasien dengan berat badan >60-70 kg. 600c untuk pasien 

dengan IgE >500-600 IU/mL. Tanda (–) berarti pemberian setiap 2 minggu. 

 
2.2.3. Efek samping dan Keamanan 

Pada pasien dengan rinitis alergi musiman terapi menggunakan anti-IgE  

secara umum dinyatakan dapat ditoleransi dengan baik dengan kejadian efek samping 

yang serupa bila dibandingkan dengan placebo.6 Terapi ulangan anti-IgE yang 

diberikan pada penderita rinitis alergi musiman setelah terpapar untuk kedua kalinya 

sebesar 300 mg setiap 3-4 minggu tidak dikaitkan dengan berbagai reaksi yang 

bermakna. Karena tergolong terapi yang baru dikembangkan, ada beberapa argumen 

dari laboratorium dan penelitian yang mendokumentasikan efek samping dari obat 

anti-IgE ini. Efek samping yang terjadi dapat diklasifikasikan dalam beberapa 

kelompok: paling sering (reaksi pada tempat injeksi, infeksi virus), efek samping  

yang jarang (ruam pada kulit, gangguan sistem pencernaan), dan kelainan hasil 

pemeriksaan laboratorium (penurunan hemoglobin dan trombosit). Selain itu, profil 

keamanan suatu terapi/obat baru memang membutuhkan beberapa penilaian jangka 

panjang. 6,11,14
 

Analisis terkini mengenai keamanan terapi anti-IgE (omalizumab), masih 

memasuki uji klinis tahap III dan telah diberikan kepada lebih dari 5.243 pasien. Efek 

samping yang paling sering dilaporkan adalah reaksi pada tempat injeksi sebanyak 

45%, infeksi virus sebanyak 23%, infeksi saluran pernapasan atas sebanyak 17%, dan 

nyeri kepala sebanyak 15%.6,15
 

Reaksi pada tempat suntikan terjadi pada 45% kelompok penerima 

omalizumab dan pada kelompok penerima plasebo sebesar 43%. Reaksi ini terjadi 

dalam waktu 1 jam setelah pemberian suntikan, dan menghilang dalam waktu 8 hari, 

dan umumnya menurun pada pemberian dosis berikutnya. Profil dari efek samping ini 

telah dikonfirmasi melalui studi pada kehidupan nyata dengan pemantauan pada 

pasien yang diterapi dengan omalizumab selama 3 tahun.6,16
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III. PEMBAHASAN 

Menurut WHO ARIA (Allergic Rinitis and Its Impact on Asthma) tahun 2007, 

rinitis alergi adalah kelainan pada hidung dengan gejala bersin, rinore, rasa gatal dan 

tersumbat setelah mukosa hidung terpapar alergen yang diperantarai oleh IgE.3,4
 

Tatalaksana rinitis alergi meliputi pengendalian lingkungan, pemberian obat- 

obatan seperti antihistamin, dekongestan, kortikosteroid, antileukotrien serta 

imunoterapi. Antihistamin dan dekongestan berguna dalam mengatasi reaksi alergi 

fase cepat sedangkan kortikosteroid dapat mengatasi reaksi alergi fase cepat dan 

lambat. Penggunaan kortikosteroid oral jangka panjang dapat menimbukan efek yang 

merugikan seperti osteoporosis, gangguan axis hipotalamus-pituitari-adrenal. Berbeda 

dengan obat anti alergi lainnya seperti kostikosteroid inhalasi, antihistamin dan 

antileukotrien yang bekerja setelah sel mast teraktifasi dan mengalami degranulasi, 

Anti-IgE dapat bekerja pada tahap awal dalam proses terjadinya alergi yaitu 

menghambat ikatan alergen dan IgE melakat pada sel mast sehingga degranulasi sel 

mast tidak terjadi.3,4,6,11
 

Beberapa penelitian menyatakan Omalizumab menjadi terapi yang efektif 

dalam mengatasi rinitis alergi yang diperantarai oleh IgE.17-19 Skor keluhan dan gejala 

klinis pada hidung secara bermakna lebih rendah setelah pemberian anti Ig-E 

(omalizumab) dengan dosis 300 mg.18 Nayak dkk20 menyatakan pemberian 

omalizumab dapat meningkatkan kualitas hidup penderita dengan rinitis alergi. 

Omalizumab tampaknya menjadi agen yang dapat ditoleransi dengan baik, bahkan 

untuk terapi ulangan penderita rinitis alergi musiman setelah terpapar untuk kedua 

kalinya, meskipun profil keamanannya masih memerlukan penelitian dan penilaian 

jangka panjang.20
 

Hanf dkk18 menyatakan terapi dengan omalizumab selama 16 minggu pada 

pasien dengan rinitis alergi secara jelas menunjukkan bahwa hampir sepenuhnya 

keluhan  dan  gejala  pada  hidung  berkurang,  berhentinya  eksudasi  albumin      dan 
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berkurangnya tumor necrosis factor alpha (TNF-α) dalam sekret hidung secara 

signifikan.18
 

Lin dkk21 menyatakan bahwa keluhan dan gejala klinis pada hidung dapat 

berkurang dalam waktu 2 minggu setelah pemberian dosis awal omalizumab. Pada 

penelitiannya didapatkan terjadi penurunan IgE bebas sebesar 96% dalam waktu 3 

hari, dan downregulasi reseptor IgE berafinitas tinggi (FcERI) pada basofil sebesar 

73% terjadi dalam waktu 14 hari.21
 

Badan pengawas obat dan makanan Amerika Serikat atau Food and drug 

administration (FDA) telah menyetujui terapi anti Ig-E (omalizumab) digunakan 

hanya untuk pasien berusia 12 tahun atau lebih, meskipun studi inti dilakukan pada 

anak-anak usia 6-12 tahun.22 Penelitian pada anak memiliki kemiripan dengan 

penelitian pada orang dewasa, dimana terapi omalizumab secara signifikan 

menurunkan dosis penggunaan steroid inhalasi dengan tetap memberikan 

perlindungan mencegah eksaserbasi rinitis.21 Studi lain menyatakan bahwa efek klinis 

yang terjadi disertai dengan perbaikan pada respon inflamasi.23
 

Kuehr   dkk24     menyatakan   terapi   kombinasi   antara   anti   Ig-E      dengan 

imunoterapi spesifik pada anak-anak memberikan hasil yang lebih baik dimana kerja 

kedua terapi tersebut akan saling menguatkan dan juga memiliki efek antiinflamasi.24 

Uji in vitro pada anak dengan rinitis alergi menunjukkan bahwa omalizumab dapat 

menghambat pengeluaran leukotrien oleh leukosit.24,25
 

Analisis terkini mengenai keamanan terapi anti-IgE (omalizumab), masih 

memasuki uji klinis tahap III dan telah diberikan kepada lebih dari 5.243 pasien. Efek 

samping yang paling sering dilaporkan adalah reaksi pada tempat injeksi sebanyak 

45%, infeksi virus sebanyak 23%, infeksi saluran pernapasan atas sebanyak 17%, dan 

nyeri kepala sebanyak 15%.6,15
 

Berger dkk26  mengevaluasi profil keamanan penggunaan omalizumab  selama 

52 minggu. Mereka menemukan bahwa keamanan dan tolerabilitas omalizumab pada 

anak sebagian besar sebanding dengan plasebo (efek samping yang muncul adalah 
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infeksi saluran pernapasan atas: 47% pada omalizumab dan 43% pada kelompok 

plasebo, tidak signifikan). Sebesar 2,9% pasien pada kelompok omalizumab 

menunjukkan urtikaria, yang umumnya dapat membaik dengan pemberian 

antihistamin.26
 

Pelaia dkk16 melakukan penelitian menggunakan obat anti-IgE (omalizubab) 

dimana pada penelitiannya didapatkan efek samping berupa reaksi pada tempat 

penyuntikan obat anti-IgE sebanyak 45% pada kelompok penerima omalizumab dan 

sebesar 43% pada kelompok penerima plasebo.6,16
 

Frekuensi reaksi anafilaksis setelah pemberian omalizumab rendah dan 

diperkirakan ~ 0,1 % dan ~ 0,2 % seperti yang dilaporkan dari uji klinis dan studi 

pasca pemasaran. Sebagian besar reaksi ini terjadi dalam waktu 2 jam setelah 

pemberian pertama atau setelah pemberian berikutnya, tetapi bisa juga muncul lebih 

dari 2 jam setelah injeksi. Menariknya, tidak ditemukan adanya kasus antibodi anti- 

omalizumab yang terdeteksi sampai saat ini ataupun komplikasi yang terjadi karena 

penurunan IgE bebas pada darah tepi.27-29
 

 
IV. SIMPULAN 

Rinitis alergi menurut WHO ARIA (Allergic Rinitis and Its Impact on  

Asthma) tahun 2007 adalah kelainan pada hidung dengan gejala bersin, rinore, rasa 

gatal dan tersumbat setelah mukosa hidung terpapar alergen yang diperantarai oleh 

IgE. Penderita rinitis alergi sering menghadapi masalah seperti sulit tidur, merasa 

lemah, keterbatasan aktivitas, kurang konsentrasi dan perhatian, produktivitas yang 

rendah, perubahan mood dan gangguan kognitif.  Tatalaksana rinitis alergi    meliputi: 

1) Pengendalian lingkungan, 2) Terapi farmakologi menggunakan antihistamin, 

dekongestan, kortikosteroid, antileukotrien, 3) Tindakan operatif bila disertai dengan 

keadaan hipertrofi konka inferior yang menimbulkan sumbatan hidung, serta 4) 

Imunoterapi. Terapi farmakologis didasarkan pada berat ringannya penyakit. Terapi 

anti-IgE  yang  baru  dikembangkan  berupa  antibodi  monoklonal  rekombinan dapat 
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dipertimbangkan penggunaannya sebagai salah satu pilihan dalam terapi rinitis alergi 

karena bekerja pada tahap awal dalam proses terjadinya alergi yaitu menghambat 

ikatan alergen dan IgE melekat pada sel mast sehingga reaksi alergi fase cepat dan 

lambat dapat dicegah. Karena tergolong obat baru, anti-IgE yang ada saat ini yaitu 

omalizumab masih memasuki uji klinis tahap III. 
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