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EXERGISE.INDUGED ASTHMA

t
Exercise-induced asthma (EIA) adalah manifestasi

hipereaktivitas bronkus berupa terjadinya peningkatan

taiananjalan napas dalam berbagai derajat yang biasanya

terjadi sesudah latihan fisik (1,2). EIA ini dapat terjadi

pada sebagian besar penderita asma, pada anak maupun

Lrang aewasa dengan gejala klinis yang bervariasi dari

ringan sampai berat. EIA kadang-kadang merupakan satu'

,uti*yu manifestasi asma, tanpa disertai gejala yang lain

(2). P;da sebagian penderita asma serangan terjadi setelah

rn"U*t* olahraga. Pearson pada tahun 1952 melaporkan

bahwa pada sekelompok penderita asma dengan ciri-ciri

khusus terjadi spasme bronkus setelah melakukan

olahraga. iima menit setelah mereka menghentikan

kegiata=n olahraga mendadak timbul sesak napas dan

mJngi yang muLin lumu makin nyata serta mencapai

punc-at nya lada menit ke- I 5. Keadaan tersebut kemudian

Lerkutarrg-secara berangsur-angsur dan menghilang

setelah 3015 menit (dikutip dari 3).Angka kekerapan EIA

sangat bervariasi, yaitu antara l3-97o/o dan dipengaruhi

oleh berbagai faktor antara lain, kriteria diagnosis, cara

pemeriksaan, parameter yang dipakai, pemakaian obat'

iaktor lingkungan seperti temperatur dan kelembaban

udara (2).

Seperti asma bronkial, sampai saat ini patogenesis

EIA yang pasti belum diketahui dengan jelas' Ada

beberapa teori tentang patogenesis EIA, yang sering

dikemukakan adalah tiga teori seperti di bawah ini'

Teori pertama, mediator kimia seperti histamin dan

" sl ow-r eacting substanc e of anap hyiaxis " (SRS-A)

dilepaskan t"*t rnu oleh sel mast pada saat EIA terjadi'

Sumber mediator ini terdapat di jalan napas, di bagian

sentral dipengaruhi oleh temperatur dan di bagian perifer

oleh latihan fisik. Hiperventilasi menyebabkan lepasnya

mediator melalui pendinginan sel mast di jalan napas

besar, sedangkan latihan fisik menyebabkan peningkatan

tonus dan udara panas menyebabkan tonus menurun'

Tonus yang tinggi menimbulkan bronkopasme, sedangkan

tonus yang rendah walaupun terjadi penglepasan mediator

jatan napas kecil tidak akan menyebabkan obstruksijalan

napas (4,5).

Teori kedua, pada waktu hiperventilasi karena

latihan akan menimbulkan pertukaran panas di jalan napas

melalui mekanisme konveksi dan evaporasi' Derajat

pertukaran panas dapat juga ditimbulkan oleh

hiperventilasi isokapnik. Bila kehilangan panas hanya

terjadi karena penguapan air saja, maka hal itu mungkin

tidak cukup untuk menurunkan temperatur jalan napas

secara bermakna untuk menimbulkan EIA. Oleh karena

itu kondisi lain yang mungkin mengawali EIA adalah

stimulus hipertonik. Keadaan ini menyebabkan lepasnya

agen dan sel paru yang mengandung mediator. Mediator

mungtcin berpengaruh langsung pada otot polos jalan

napai atau secara tidak langsung melalui refleks saraf,

semua hal ini menyebabkan EIA. Mediator yang

dilepaskan selama hiperventilasi mungkin hanya dapat

dideteksi pada sirkulasi sistemik sesudah latihan fisik'

Faktor yang berhubungan dengan latihan ini disebut

faktor "X". Bentuk faktor "X" tersebut tidak diketahui,

tetapi berhubungan dengan perubahan hemodinamik

selama latihan (3).

Teori ketiga, latihan mempunyai 2 efek yang berbeda

yaitu bronkodilatasi dan bronkokontriksi. Bronkodilatasi

ierjadi karena lepasnya katekolamin sedangkan

bronkokonstriksi karena lepasnya mediator' Selama

latihan, keseimbangan tonus otot polos bronkus lebih

cenderung pada efek yang menimbulkan bronkodilatasi'

Pada akhir latihan pengaruh saraf otonom yang

menimbulkan dilatasi segera beraktrir, akibatrya mediator

bronkokonstriksi lebih dominan dan menimbulkan

bronkokonstriksi. Untuk mensintesis mediator dibutuhkan

waktu, sehingga penderita mengalami periode refrakter

yang relatif untuk terjadinya EIA yang berikut (3)'

Diagnosis EIA ditegakkan dari anamnesis,

pemerilsaan fisik dan pemeriksaan fungsi paru. Parameter

fungsi paru yang digunakan adalah arus puncak ekspirasi

(APE) atau volume ekspresi ekspirasi detik pertama

(VEP1). Penurunan APE atau VEP1, sesudatr latihan l0%

atau Lbih dibandingkan dengan nilai sebelum latihan

dinyatakan sebagai EIA (6-8). Menurut derajatnya EIA

dibagi atas 3 kelomPok, Yaitu (6) :

l. EIA ringan bila APEA/EP1, sesudah latihan turun

lO-20% dibandingkan APEA/EP 1, sebelum latihan'

2. EIA sedang, bila penurunan APEA/EP1 sesudah

latihan sebesar 2040%.

3. EIA berat, bila penurunan APE/VEP1 tersebut

besarnYa lebih dari 40%.

Derajat berat ringan EIA yang terjadi sesudah latihan
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dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu antara lain oleh
(e):

- Kondisi udara sekitag
- Lama,jenis dan intensitas latihan
- Pajanan alergen
- Keteraturan mengontrol penyakit
- Kondisi fisik yang buruk
- Infeksi saluran napas

- Jarak waktu dari serangan EIA terakhir
- Faktor yang mendasari hipereaktivitas bronkus.

Meskipun teori dan mekanisme terjadinya EIA
belum drketahui secara pasti, dalam praktek sehari-hari
yang penting adalah mengidentifikasi apakah seorang
penderita asma termasuk dalam kelompok EIA. Selain itu
perlu diketahui derajat EIAnya, faktor-faktor yang
memudahkan timbul EIA dan melakukan usaha
pencegahan terjadinya ELA bila mereka melakukan aktivitas
fisik.

Pencegahan terhadap EIA dapat dilakukan dengan
beberapa cara, yaitu memilih latihan fisik yang kurang
berisiko untuk menimbulkan EIA dan pemakaian obat-
obatan. Olahraga,yang paling potensial menimbulkan EIA
adalah lari, lari di atas lentera dan bersepeda. Olahraga
yang jarang atau tidak menimbulkan EIA adalah renang,
mendayung dan jalan kaki. Latihan atau olahraga yang
dilakukan secara terus menerus selama 5-8 menit
memudahkan timbul EIA, tetapi lari cepat yang hanya
dilakukan selama 2-3 menit jarang menimbulkan EIA.
Istirahat sejenak selama melakukan olahraga dapat
mengurangi risiko terjadinya ElA, hal ini terbukti oleh
karena olahraga sepak bola lebih jarang menimbulkan EIA
dibandingkan olahraga basket (2, I 0).

Obat-obat yang dapat mencegah EIA adalah
antihistamin, beta-2 agonis, derivat metilxantin,
antikolinergik, stabilisator sel mast seperti disodium
kromoglikat (DSCG) dan kortikosteroid. Beta-2 agonis
yang diberikan sebelum olahraga dimulai, dapat memberi
manfaat proteksi yang cukup baik (2,1 l-13).

Komite Olimpiade Internasional mengizinkan
pemberian beta-Z agonis dan DSCG dalam setiap
pertandingan olahraga pada penderita EIA untuk
mencegah timbulnya EIA (14).

Pemberian kortikosteroid secara inhalasi yaitu
budesonid dengan dosis 2 x 200 mikogram selama 8

minggu dapat mencegah timbulnya EIA pada penderita

asma.yang termasuk golongan EIA (15).
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