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Abstrak
Latar belakang: Penyakit paru obstruktif kronik adalah penyakit yang dapat dicegah dan disembuhkan dengan keteratasan aliran 
udara yang tidak sepenuhnya reversibel. Asap rokok dan polusi udara menimbulkan stres oksidatif yang menyebabkan kerusakan 
pada sel dan jaringan. Antioksidan N-Acetyl cysteine merupakan antioksidan yang digunakan sebagai tambahan obat dalam PPOK 
yang berguna untuk meningkatkan fungsi paru dan kualitas hidup pasien PPOK serta mengurangi eksaserbasi.
Metode: Penelitian uji klinis terhadap 2 kelompok pasien rawat jalan dengan PPOK stabil. Kelompok pertama menerima N-Acetyl 
cysteine, aminofilin dan salbutamol. Kelompok kontrol hanya menerima aminofilin dan salbutamol. Pada kedua kelompok dilakukan 
uji fungsi paru dan uji jalan 6 menit pada awal dan setelah 2 bulan mendapat pengobatan.
Hasil: Didapatkan 49 pasien yang memenuhi syarat dan semua laki-laki. Kelompok yang diberikan N-Acetyl cysteine selama 2 
bulan menunjukkan peningkatan pada VEP , KVP dan uji jalan 6 menit.1

Kesimpulan: N-Acetyl cysteine berperan dalam meningkatkan fungsi paru dan uji jalan 6 menit. (J Respir Indo. 2012; 32:233-9)
Kata kunci: N-Acetyl cysteine, PPOK, VEP (volume ekspirasi paksa detik pertama), KVP (kapasitas vital paksa), uji jalan 6 menit.1  

Effect of N-Acetyl Cysteine on Stable Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
among Outpatients in Pulmonary Clinic in Dr. M. Djamil Hospital Padang 

Abstract
Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a preventable and treatable disease with airflow limitation that is 
not fully reversible. Tobacco smoke and air pollution can cause oxidative stress which contribute in cell and tissue damage. N-Acetyl 
cysteine is an antioxidant that used as additional drug in COPD treatment. It can improve both lung function and quality life in COPD 
patients and can reduce exacerbation.
Methods: This is a clinical trial study on two open independent groups consist of outpatients with stable COPD. The first group with 
N-Acetyl cysteine, aminophylline and salbutamol and the control group with aminophylline and salbutamol. For each group we 
performed lung function test and six minutes walk test both at baseline and after two month received N-Acetyl cysteine.
Results: We found 49 eligible patients and all of them were man. The group which had gotten N-Acetyl cysteine for two months 
showed improvement in FEV , FVC and six minutes walk test. 1

Conclusion: N-Acetyl cysteine has role in lung function improvement and six minutes walk test improvement. (J Respir Indo. 2012; 
32:233-9)
Keywords: N-Acetyl cysteine, COPD, FEV (force expiration volume first second), FVC (force vital capacity), six minute walk test.1  

PENDAHULUAN

Penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) merupa-

kan salah satu penyakit gangguan pernapasan yang 
1  angka kesakitan dan kematiannya semakin meningkat.

Penyakit paru obstruktif kronik merupakan salah satu 

penyakit tidak menular yang menjadi masalah 

kesehatan masyarakat di Indonesia. Penyebabnya 

antara lain meningkatnya usia harapan hidup dan 

semakin tingginya pajanan faktor risiko, seperti faktor 

penjamu yang diduga berhubungan dengan kejadian 

PPOK. Semakin banyaknya jumlah perokok khususnya 

pada usia muda, pencemaran udara di dalam ruangan 

maupun di luar ruangan dan di tempat kerja yang 
2 berakibat meningkatkan insidens PPOK.

Polusi udara dan asap rokok ini menyebabkan 

terbentuknya ROS (reaktif oksidan spesies) dan RNS 

(reaktif nitro spesies) yang kemudian menimbulkan 

keadaan stres oksidatif yang memicu terjadinya 

rangkaian inflamasi sistemik. Stres oksidatif yang 

disebabkan oleh asap rokok dan polusi atmosfer oleh 

gas O , NO , SO , NH , NOX dan CO  berperan penting 3 2 2 3 2
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dalam patogenesis dan perkembangan PPOK. Stres 

oksidatif tidak hanya menimbulkan efek kerusakan 

pada paru tetapi juga menimbulkan aktivitas molekuler 
 sebagai awal inflamasi paru. Dalam keadaan fisiologis, 

produksi ROS dan RNS dapat dinetralisir oleh kapasitas 

antioksidan kompleks yang dilakukan oleh molekul 
2 antioksidan dan sistem enzimatik. Selain itu polusi 

udara dan asap rokok juga dapat meningkatkan sekresi 

mukus sebagai akibat terganggunya fungsi kliren 

mukosilier pada saluran pernapasan. Pemberian 

mukolitik pada penderita PPOK akan menurunkan 
3,4viskositas dan elastisitas sputum.

Penderita PPOK akan mengalami keterbatasan 

dalam melakukan aktivitas sehari – hari tergantung dari 

derajat penyakit yang diderita, makin berat derajat 

penyakit menyebabkan makin beratnya derajat 

keterbatasan aktivitas. Oleh karena itu penilaian 

terhadap kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari 

dapat digunakan dalam menilai progresif penyakit. 
dikutip dari 5,6Cote  meneliti hubungan antara aktivitas uji jalan 

6 menit dengan risiko kematian pada penderita PPOK, 

mendapatkan hasil bahwa penderita PPOK yang 

meninggal dalam masa follow up memiliki hasil uji jalan 

6 menit yang lebih rendah dibanding penderita yang 
5,6tidak meninggal.

Saat ini sudah direkomendasikan pemakaian 

antioksidan, yaitu N-Acetylcysteine (NAC) pada 

penderita PPOK yang berfungsi untuk mengurangi 
2,7 ekasaserbasi dan memperbaiki kualitas hidup. Master 

antioksidan yang kuat adalah Glutation (GSH), sebagai 

immune booster dan merupakan detoksifikan. Glutation 
 ini diproduksi oleh tubuh, tetapi kadar antioksidan ini 

menurun pada usia lanjut, stres oksidatif dan inflamasi. 

Pada keadaan patologis ini kebutuhan akan antioksidan 

sebagai suplemen dan glutation dapat ditingkatkan 
8dengan memberikan tambahan sistein.

David Stav and Meir Raz, melakukan penelitian 

mengenai efek N-Acetylcystein terhadap air trapping 

pada penderita PPOK, didapatkan hasil bahwa waktu 

ketahanan latihan fisik yang dilakukan oleh penderita 

PPOK yang diberikan N-Acetylcystein lebih lama bila 

dibandingkan dengan plasebo, kemungkinan disebab-

kan karena menurunkan air trapping pada penderita 
9 10PPOK tersebut.  Sedangkan sebelumnya Widjaja dkk.  

melakukan penelitian terhadap penderita PPOK yang 

mengalami eksaserbasi didapatkan hasil bahwa 

pengobatan N-Acetylcystein dapat mengencerkan 

viskositas sputum dan didapatkan adanya korelasi 

antara pengenceran viskositas sputum dengan 

perbaikan fungsi paru.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di poliklinik paru RS. 

Dr. M. Djamil Padang menggunakan desain penelitian 

uji klinis dengan 2 kelompok independen terbuka. 

Waktu penelitian selama 2 bulan, yaitu September 2011 

sampai dengan November 2011. Subjek penelitian 

adalah penderita yang didiagnosis dengan PPOK 

berdasarkan spirometri, yang memenuhi kriteria inklusi 

dan bersedia ikut dalam penelitian.

Kriteria inklusi adalah penderita yang didiagnosis 

PPOK dan berobat ke poliklinik paru, usia > 40 tahun, 

VEP /KVP ≤  0,70 prediksi, PPOK derajat ringan, 1

sedang, berat dan sangat berat menurut GOLD 2010 

dan bersedia mengikuti penelitian dengan menanda-

tangani informed consent.

Kriteria eksklusi adalah penderita yang memiliki 

riwayat ulkus lambung, gastritis kronis dan hasil 

spirometri normal setelah 2 bulan pada akhir penelitian.

Penderita yang masuk kriteria dilakukan 

pemeriksaan spirometri dan melakukan uji jalan 6 

menit, kemudian subjek penelitian dibagi 2 kelompok, 

dimana kelompok pertama mendapat N-Acetylcystein 

600mg 2 kali sehari dengan obat PPOK yang biasa 

digunakan, kelompok kedua hanya mendapatkan obat 

PPOK yang biasa digunakan. Penelitian dilakukan 

selama 8 minggu (2 bulan), selama itu subjek 

disarankan untuk kontrol tiap bulan dan dicatat apakah 

ada eksaserbasi atau tidak. Pada akhir minggu ke-8 

setiap subjek dilakukan pemeriksaan spirometri dan uji 

jalan 6 menit kemudian hasil kedua kelompok tersebut 

dibandingkan.

HASIL

Penelitian dilakukan terhadap penderita PPOK 

stabil dengan jumlah peserta penelitian sebanyak 49 

orang sesuai dengan perhitungan jumlah sampel. 
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Laki-laki
Umur (tahun)
Lama keluhan (tahun)
Riwayat merokok

Tidak merokok
Merokok

Status merokok (IB)
Ringan
Sedang
Berat

Spirometri
VEP  (% prediksi)1

VEP  (L)1

KVP (L)
VEP /KVP (% prediksi)1

Uji jalan 6 menit (meter)
150 - 249
250 - 349
> 350

Derajat PPOK
Ringan
Sedang
Berat
Sangat berat

26 (100)
63,42±10,67

6,89±5,89

2 (7,7)
24 (92,3)

2 (8,3)
9 (37,5)

13 (54,2)

41,08±13,914
0,995±0,394
2,121±0,573
58,77±7,129

0 (0,0)
16 (61,5)
10 (38,5)

0 (0,0)
8 (30,8)

14 (53,8)
4 (15,4)

23 (100)
63,83±7,924

4,72±3,28

1 (4,3)
22 (95,7)

1 (4,5)
8 (36,4)

13 (59,1)

39,96±14,477
0,969±0,362
2,098±0,609
58,26±9,864

2 (8,7)
20 (87,0)

1 (4,3)

2 (8,7)
1 (4,3)

14 (60,9)
6 (26,1)

Karakteristik
N-Acetylcistein

(NAC)

Tanpa 
N-Acetylcistein

(NAC)

Tabel 1. Karakteristik subjek penelitian

Karakteristik umum semua peserta penelitian ditampil-

kan pada tabel 1.

Pemeriksaan fungsi paru pada penelitian ini 

dengan melakukan spirometri yang dilakukan pada 

awal penelitian dan minggu terakhir bulan ke-2 

penelitian. Rata- rata VEP  pengukuran pertama pada 1

kelompok NAC adalah 39,96 ± 14,477 % prediksi  

meningkat menjadi 55,52 ± 15,477 % prediksi pada 

akhir penelitian. Sedangkan pada kelompok tanpa NAC 

rata-rata VEP  pada awal penelitian adalah 41,08 ± 1

13,914% prediksi mengalami sedikit peningkatan di 

akhir penelitian setelah 2 bulan yaitu 43,92 ± 12,93% 

prediksi. Hasil ini setelah dilakukan uji statistik (T-Test) 

pada kelompok NAC terdapat perbedaan yang 

bermakna dengan nilai p=0,000 seperti terlihat pada 

gambar 1.

Pada penelitian ini, nilai rata-rata KVP awal yang 

didapat pada kelompok NAC adalah 2,098 ± 0,609 liter 

dan setelah 2 bulan penelitian mengalami peningkatan 

rata-rata KVP menjadi 2,654 ± 1,014 liter. Sedangkan 

nilai rata-rata KVP awal pada kelompok tanpa NAC 

adalah 2,121 ± 0,573 liter dan setelah 2 bulan 

mengalami penurunan menjadi rata-rata 2,117 ± 0,685 

liter. Hasil ini setelah dilakukan uji statistik (T-Test) pada 

kelompok NAC terdapat perbedaan yang bermakna 

dengan nilai p=0,023 seperti terlihat pada gambar 2.

Pada penelitian ini, nilai rata-rata VEP /KVP awal 1

yang didapat pada kelompok NAC adalah 58,26 ± 9,864 

liter dan setelah 2 bulan penelitian mengalami 

peningkatan rata-rata KVP menjadi 58,74 ± 10,571 liter. 

Sedangkan nilai rata-rata VEP /KVP awal pada 1

kelompok tanpa NAC adalah 58,77 ± 7,129 liter dan 

setelah 2 bulan mengalami penurunan menjadi rata-

rata 58,46 ± 8,641 liter. Hasil ini setelah dilakukan uji 

statistik (T-Test) pada kelompok NAC tidak terdapat 

perbedaan yang bermakna dengan nilai p=0,858 seperti 

terlihat pada gambar 3.

Nilai rata-rata VEP  (L), KVP (L) dan VEP /KVP 1 1

(% prediksi) pada sebelum dan sesudah penelitian 

antara kelompok NAC dan tanpa NAC dapat dilihat 

Gambar 1. Nilai rata-rata VEP  (% prediksi) sebelum dan 1

sesudah penelitian antara kelompok NAC dan 
kelompok tanpa NAC
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Gambar 2. Nilai rata-rata KVP (L) pada sebelum dan sesudah 
penelitian antara kelompok NAC dan kelompok 
tanpa NAC
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pada tabel 2.

Jarak yang ditempuh pada uji jalan 6 menit  

sebelum penelitian dan minggu terakhir bulan ke-2 

penelitian yaitu rata-rata pada pengukuran awal pada 

kelompok NAC dengan jarak 150-249 meter adalah 2 

orang (8,7%) di akhir penelitian turun menjadi 1 orang 

(4,3%), jarak 250-349 meter adalah 20 orang (87,0%) 

diakhir penelitian turun menjadi 10 orang (43,5%), 

sementara jarak ≥  350 meter di awal penelitian 

sebanyak 1 orang (4,3%) di akhir penelitian meningkat 

menjadi 12 orang (52,2%). Sedangkan jarak yang 

ditempuh pada tes jalan 6 menit pada kelompok tanpa 

NAC yaitu rata-rata pada pengukuran awal dengan 

jarak 250-349 meter adalah 16 orang (61,5%) di akhir 

penelitian turun menjadi 15 orang (57,7%) dan untuk 

jarak ≥ 350 meter adalah 10 orang (38,5 %) dan di akhir 

penelitian naik menjadi 11 orang (42,3%). Hal ini dapat 

dilihat pada tabel 3.

Rata-rata uji jalan 6 menit pada awal pengukuran 

kelompok NAC adalah 314,13 ± 43,327 meter jauh 

meningkat menjadi 350 ± 40,269 meter pada akhir 

penelitian. Sedangkan pada kelompok tanpa NAC rata-

rata tes jalan 6 menit pada awal penelitian adalah 

345,08 ± 38,58 meter mengalami sedikit peningkatan di 

Tabel 2. Nilai rata-rata VEP , KVP dan VEP1/KVP pada sebelum dan sesudah penelitian antara kelompok NAC dan tanpa NAC1

KVP (L)
VEP  (L)1

VEP /KVP (% prediksi)1

2,098±0,609
0,969±0,362
58,26±9,864

2,654±1,014
1,310±0,402

58,74±10,571

0,023
0,000
0,858

2,121±0,573
0,995±0,394
58,77±7,129

2,117±0,685
1,069±0,339
58,46±8,641

0,965
0,193
0,866

Kelompok NAC
Nilai p

Kelompok tanpa NAC
Nilai p

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
Variabel

akhir penelitian setelah 2 bulan yaitu 350,38 ± 36,109 

meter. Hasil ini setelah dilakukan uji statistik (T-Test) 

pada kelompok NAC terdapat perbedaan yang 

bermakna dengan nilai p=0,000 seperti terlihat pada 

gambar 4.

Ditinjau dari derajat PPOK pada subjek 

penelitian yang didapatkan dari pemeriksaan 

spirometri, yang dilakukan pada awal penelitian dan 

minggu terakhir bulan ke-2 penelitian pada kelompok 

NAC adalah PPOK derajat 1 (mild) sebanyak 2 orang 

(8,7%) diakhir penelitian menjadi 3 orang (13,0%). 

Penyakit paru obstruktif kronik derajat II (moderate) 

sebanyak 1 orang (4,3%) di akhir penelitian menjadi 11 

orang (47,8%), PPOK derajat III (severe) sebanyak 14 

orang (60,9%) di akhir penelitian turun menjadi 9 orang 

(39,2%) dan pada PPOK derajat IV (very severe) 

sebelumnya terdapat sebanyak 6 orang (26,1%) pada 

akhir penelitian tidak didapatkan.

Sedangkan derajat PPOK pada kelompok tanpa 

NAC pada awal penelitian adalah PPOK derajat II 

(moderate) sebanyak 8 orang (30,8%) dan di akhir 

penelitian tetap sebanyak 8 orang (30,8%), PPOK 

derajat III (severe) sebanyak 14 orang (53,8%) dan di 

akhir penelitian meningkat menjadi 16 orang (61,5%), 

Gambar 3. Nilai rata-rata VEP /KVP (% prediksi) pada 1

sebelum dan sesudah penelitian antara kelompok 
NAC dan kelompok tanpa NAC
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Gambar 4. Nilai rata-rata tes jalan 6 menit pada sebelum dan 
sesudah penelitian antara kelompok NAC dan 
kelompok tanpa NAC

360

350

340

330

320

310

300

290

Sebelum

Sesudah

Kel. NAC Kel. Tanpa NAC

236 J Respir Indo Vol. 32, No. 4, Oktober 2012



PPOK derajat IV (very severe) sebanyak 4 orang 

(15,4%) dan di akhir penelitian sedikit turun menjadi 2 

orang (7,7%). Sementara hasil spirometri PPOK derajat 

I baik pada awal penelitian dan akhir penelitian tidak 

ditemukan. Hal ini dapat di lihat pada tabel 4.

Dengan uji statistik Chi Square pada kelompok 

NAC didapatkan hubungan antara derajat PPOK 

sebelum penelitian dengan derajat PPOK setelah 

penelitian terdapat perbedaan yang bermakna dengan 

nilai statistik  p= 0,000.

PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan terhadap subjek  

penderita PPOK sebanyak 49 orang. Sebelumnya telah 

di eksklusi sebanyak 3 orang penderita PPOK 

disebabkan karena hasil spirometri di akhir penelitian 

menjadi normal, hal ini menjadi sulit dinilai dan ada 

kemungkinan diagnosis sebelumnya adalah asma. 

Penelitian ini dilakukan terhadap subjek penelitian 

penderita PPOK derajat ringan, sedang, berat dan 

sangat berat menurut GOLD 2010 dengan usia rata-rata 

pada kelompok NAC adalah 63,83 ± 7,924 tahun dan 

kelompok tanpa NAC adalah 63,42 ± 10,67 tahun. Hasil 
11ini hampir sama dengan penelitian Fernando dkk  2004 

di Italia, untuk kelompok yang mendapat NAC rata-rata 

umur subjek penelitian adalah 66,16 ± 5,31 tahun, 

sedangkan untuk kelompok tanpa NAC rata-rata umur 
 adalah 66,30 ± 7,39 tahun. Demikian juga dengan 

12Decramer dkk.  tahun 2001 di Belgia untuk kelompok 
 NAC rata-rata umur adalah 63 ± 8 tahun. Demikian juga 

9dengan penelitian yang dilakukan oleh David dkk.  

tahun 2009 di Israel untuk kelompok NAC rata-rata 
  umur adalah 66 ± 6,5 tahun. Di Indonesia, penelitian 

oleh Adji tahun 1998 yang menilai tentang pemberian 

NAC pada penderita PPOK dapat memberikan 

Tabel 4. Derajat PPOK pada sebelum dan sesudah penelitian 
antara kelompok NAC dan kelompok tanpa NAC

Normal
Mild
Moderate
Severe
Very severe

0 (0,0%)
2 (8,7%)
1 (4,3%)

14 (60,9%)
6 (26,1%)

Kelompok NAC Kelompok tanpa NAC

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

Derajat
PPOK

0 (0,0%)
3 (13,0%)
11 (47,8%)
9 (39,2%)
0 (0,0%)

0 (0,0%)
0 (0,0%)

8 (30,8%)
14 (53,8%)
4 (15,4%)

0 (0,0%)
0 (0,0%)

8 (30,8%)
16 (61,5%)

2 (7,7%)

perbaikan faal paru, mendapatkan rata-rata umur 

penderita PPOK 63,6 ± 8,63 tahun pada kelompok NAC 

sedangkan rata-rata umur pada kelompok tanpa NAC 
10adalah 64,4 ± 8,64 tahun.  Hal ini sesuai dengan 

kepustakaan yang menyatakan bahwa penderita PPOK 
13umumnya berusia lebih dari 40 tahun.

Semua subjek penelitian adalah laki-laki. Hal ini 

hampir sama dengan yang ditemukan oleh Adji pada 

tahun 1998 dimana untuk kelompok NAC semuanya 

laki-laki dan untuk kelompok tanpa NAC sebanyak 99% 

laki-laki. Demikian juga dengan penelitian Decramer 
12dkk.  tahun 2001 sebanyak 78% adalah laki-laki. Hal ini 

juga sesuai dengan kepustakaan yang menyatakan 
14bahwa penderita PPOK kebanyakan laki-laki.

Sesak napas merupakan keluhan utama pada 

semua penderita PPOK. Rata-rata lama keluhan subjek 

penelitian pada kelompok NAC adalah 4,72 ± 3,28 

tahun dan rata-rata lama keluhan pada kelompok tanpa 

NAC adalah  6,89 ± 5,89 tahun. Sementara penelitian 
12yang dilakukan oleh  Decramer dkk.  tahun 2001 rata-

rata lama keluhan adalah 9 ± 7 tahun. Perbedaan ini 

dapat saja terjadi, karena lamanya keluhan sesak 

napas ini bersifat subjektif dan meningkat bila 

beraktivitas serta banyak dipengaruhi oleh beberapa 

hal seperti tingkat pendidikan, sosial ekonomi, 

pekerjaan dan adanya infeksi pada saluran napas atas 
1,2dan bawah.

Salah satu faktor risiko terjadinya PPOK adalah 

adanya riwayat merokok. Hubungan dose response

dapat dilihat pada indeks Brinkman, yaitu jumlah 

konsumsi batang rokok perhari dikalikan lama tahun 
7 merokok. Dari hasil penelitian ini, ditemukan untuk 

kelompok NAC yang terbanyak dengan indeks 

Brinkman berat, diikuti dengan sedang dan ringan. 

Demikian pula kelompok tanpa NAC yang terbanyak 

Tabel 3. Jarak tempuh tes jalan 6 menit pada sebelum dan 
sesudah penelitian antara kelompok NAC dan 
kelompok tanpa NAC

150-249
250-349
> 350

2 (8,7%)
20 (87%)
1 (4,3%)

1 (4,3%)
10 (43,5%)
12 (52,2%)

0 (0,0%)
16 (61,5%)
19 (38,5%)

0 (0,0%)
15 (57,5%)
11 (42,3%)

Kelompok NAC Kelompok tanpa NAC

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

Tes jalan 6’
(M)
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indeks Brinkman berat, diikuti dengan sedang dan 

ringan. Hal ini membuktikan bahwa kebiasaan merokok 

merupakan penyebab utama terpenting pada PPOK. 

Risiko PPOK pada perokok berbanding lurus dengan 

dosis rokok yang dihisap perhari, usia mulai merokok 
2,7dan lamanya merokok.

Ditinjau dari derajat PPOK berdasarkan GOLD 

2010, pada kelompok NAC yang terbanyak adalah 

derajat berat dengan rata-rata 60,9% kemudian diikuti 

dengan derajat sangat berat, sedang dan ringan. 

Sedangkan untuk kelompok tanpa NAC yang terbanyak 

adalah derajat berat dengan rata-rata 53,8% kemudian 

diikuti dengan derajat sangat berat dan sedang, tidak 

ditemukan derajat ringan. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Decramer tahun 2005 didapatkan pada 

kelompok NAC yang terbanyak adalah derajat sedang 

yaitu 74% kemudian derajat berat yaitu 26%, sementara 

untuk kelompok tanpa NAC yang terbanyak juga 

ditemukan derajat sedang yaitu 75% dan derajat berat 
1225%.  Hal ini sesuai dengan kepustakaan bahwa 

penderita PPOK yang datang berobat ke rumah sakit 

mulai dari derajat 2 setelah ada keluhan sesak napas 
2,7dan sudah mengalami penurunan fungsi paru.

Perbandingan VEP  terhadap KVP merupakan 1

suatu parameter tersering yang digunakan untuk 

menentukan adanya obstruksi. Penyakit paru obstruktif 

kronik merupakan penyakit yang berlanjut secara 

perlahan serta dalam perjalanannya terdapat fase-fase 

eksaserbasi. Pada orang normal dengan bertambahnya 

umur maka akan terjadi penurunan nilai-nilai volume 

paru sedangkan  pada penderita PPOK penurunan nilai 

ini lebih besar dari normal yaitu 60-80 ml/tahun. 

Pemeriksaan fungsi paru berkala perlu dilakukan pada 

penderita PPOK untuk melihat progresivitas penyakit 

dan juga berguna untuk menilai keberhasilan 

pengobatan. Dengan pemberian NAC pada penderita 

PPOK diharapkan dapat menurunkan air trapping. Dari 

beberapa penelitian dengan pemberian NAC dapat 

menurunkan air trapping dan dapat meningkatkan 
2,7VEP .1

Pada penelitian ini, pada kelompok NAC 

didapatkan rata-rata VEP  awal adalah 39,96 ± 14,477 1

% prediksi dan setelah 2 bulan diberikan NAC 

meningkat menjadi 55,52 ± 15,477 % prediksi, 

sedangkan pada kelompok tanpa NAC didapatkan rata-

rata VEP  awal adalah 41,08±13,914 % prediksi dan 1

setelah 2 bulan mengalami hanya sedikit peningkatan 

menjadi 43,92 ± 12,93 % prediksi. Perbedaan yang 

didapat pada kelompok NAC ini secara statistik berbeda 

bermakna yaitu p=0,000. Demikian halnya dengan 

penelitian Decramer dkk. tahun 2005 rata-rata VEP  1

pada kelompok NAC adalah 57 ± 9 % prediksi demikian 

pula rata-rata pada kelompok tanpa NAC adalah 57 ± 9 
12% prediksi.

Nilai rata-rata KVP sebelum dan setelah 

penelitian pada kelompok NAC didapatkan perbedaan 

yang bermakna yaitu 0,023, demikian pula dengan 
9David Stav dkk.  tahun 2009 ditemukan peningkatan 

statistik yang signifikan pada KVP setelah pemberian 

NAC yaitu p < 0,048.

Nilai rata-rata VEP /KVP awal pada kelompok 1

NAC adalah 58,26 ± 9,864 % prediksi dan setelah 2 

bulan diberikan NAC menjadi  58,74 ± 10,571 % 

prediksi, sedangkan pada kelompok tanpa NAC 

didapatkan rata-rata VEP /KVP awal adalah 58,77 ± 1

7,129 % prediksi dan setelah 2 bulan mengalami 

penurunan menjadi 58,46 ± 8,641% prediksi. 

Perbedaan yang didapat pada kelompok NAC ini secara 

statistik tidak bermakna yaitu p=0,858. Hal ini 

membuktikan bahwa PPOK merupakan penyakit 

obstruktif yang bersifat progresif dan ireversibel dengan 
2nilai perbandingan VEP /KVP < 70 % prediksi.1

Pada penderita PPOK kemampuan berjalan 

dapat terganggu. Berdasarkan hal tersebut maka 

kemampuan berjalan dalam jarak tertentu dapat 

digunakan dalam menilai kualitas hidup karena hal ini 

mencerminkan kemampuan aktivitas sehari – hari. 

Pada penelitian ini, uji jalan 6 menit awal pada kelompok 

NAC didapatkan rata-rata 314,13 ±4 3,327 meter 

setelah 2 bulan mengalami peningkatan rata-rata 

menjadi 350 ± 40,269 meter. Sedangkan uji jalan 6 

menit awal pada kelompok tanpa NAC didapatkan rata-

rata 345,08 ± 38,58 setelah 2 bulan mengalami sedikit 

peningkatan rata-rata menjadi 350,38 ± 36,109. 

Perbedaan yang didapat pada kelompok NAC ini secara 

statistik berbeda bermakna yaitu p=0,000. Demikian 
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halnya dengan penelitian David Stav  tahun 2009 

bahwa pada subjek penelitian yang mendapatkan NAC 

setelah melakukan latihan fisis terdapat perbedaan 

yang signifikan yaitu p < 0,001.

Hal ini membuktikan bahwa pengobatan NAC 

pada pasien PPOK stabil, sedang sampai sangat berat 

memiliki manfaat yang berefek pada aktivitas fisis yang 
9disebabkan karena menurunnya air trapping.

Keterbatasan pada penelitian ini tidak 

dilakukannya pemeriksaan kapasitas residu fungsional 

pada penderita PPOK sehingga tidak dapat menilai 

seberapa besar terjadinya penurunan air trapping 

dengan pemberian NAC 1200 mg/hari selama 2 bulan 

penelitian.

KESIMPULAN

1. Terdapat perbaikan VEP  yang bermakna pada 1

penderita PPOK yang mendapat N-Acetylcystein 

dibandingkan dengan tanpa N-Acetylcystein.

2. Terdapat peningkatan jarak yang ditempuh dalam uji 

jalan 6 menit yang bermakna pada penderita PPOK 

yang mendapat N-Acetylcystein dibandingkan 

dengan tanpa N-Acetylcystein.
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