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ABSTRACT
Introduction: Hemifacial spasm is characterized by involuntary tonic or clonic muscle
contraction innervated by ipsilateral facial nerve. It can disturb patient’s quality of life. Botulinum
toxin type A injection is safe, effective and yields improvement of patient’s quality of life.
Method: This study aimed to assess improvement of spasm using Modified Jankovic Scale and
quality of life using HFS-7 criteria after botulinum toxin injection. Thirty-four patients with hemifacial
spasm were recruited in this experimental study.
Result: Significant improvement of spasm (p<0.001) was obtained until the third month in
patients with 2nd degree Jankovic Scale, while the 1st degree until the second month. Both the 2nd and
1st degree, showed significant improvement of quality of life until the third month. (p<0.001)
Conclusion: Botulinum toxin type A injection is effective in reducing degree of spasm using
Modified Jankovic Scale and improving quality of life using HFS-7 criteria of patients with hemifacial
spasm.
Keywords: Botulinum Toxin type A, hemifacial spasm, HFS-7, Modified Jankovic Scale
ABSTRAK
Pendahuluan: Spasme hemifasial ditandai kontraksi involunter, tonik dan klonik otot satu sisi
wajah yang dipersarafi nervus Fasialis. Walaupun tidak mengancam jiwa namun spasme hemifasial
sering menganggu kualitas hidup. Terapi suntikan toksin botulinum tipe A dilaporkan aman dan
efektif serta dapat memperbaiki kualitas hidup.
Metoda: Penelitian ini bertujuan menilai perbaikan derajat spasme menurut Skala Jankovic yang
dimodifikasi dan kualitas hidup pasien spasme hemifasial menurut kriteria HFS-7 setelah penyuntikan
toksin botulinum tipe A. Penelitian eksperimental ini dilakukan terhadap 34 pasien spasme hemifasial.
Penilaian dilakukan sebelum dan sesudah penyuntikan secara berkala.
Hasil: Pasien dengan Skala Jankovic derajat 2 memperlihatkan perbaikan derajat spasme yang
signifikan (p<0,001) sampai bulan ke-3, sementara pasien dengan derajat 1 memperlihatkan perbaikan
sampai bulan ke-2. Kualitas hidup pasien dengan derajat 1 dan 2 memperlihatkan perbaikan signifikan
(p<0,001) sampai bulan ke-3.
Kesimpulan: Penyuntikan toksin botulinum tipe A efektif memperbaiki derajat spasme menurut
Skala Jankovic dan kualitas hidup menurut HFS-7 pada pasien spasme hemifasial.
Kata Kunci: HFS-7, skala Jancovic yang dimodifikasi, Spasme Hemifasial, toksin Botulinum
tipe A
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PENDAHULUAN
Spasme hemifasial merupakan kontraksi involunter berupa gerakan tonik dan klonik
pada satu sisi otot wajah yang dipersarafi oleh nervus fasialis.1,2,3,4 Prevalensi terjadinya
spasme hemifasial adalah 0,74 per 100.000 untuk pria dan 14,5 per 100.000 pada wanita.
Insidensinya adalah 0,74 per 100.000 /tahun pada pria dan 0,81 per 100.000 /tahun pada
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wanita. Spasme hemifasial lebih sering ditemukan pada wanita dibanding pria (2:1). Usia
rerata awitan 44 tahun dan paling sering timbul pada dekade 5 sampai 6.5,6,7,8
Spasme hemifasial mengenai otot wajah unilateral dan jarang bilateral. Dimulai dari
sekitar mata, menyebar ke otot daerah pipi dan akhirnya ke daerah mulut sampai leher secara
bertahap dalam jangka waktu satu tahun atau lebih.7,9,1012
Spasme hemifasial merupakan penyakit kronik progresif, walaupun tidak mengancam
jiwa namun sering menimbulkan kesulitan dalam kehidupan sosial, kehidupan sehari-hari
(misalnya menyetir mobil, membaca, dan bekerja) dan gangguan psikologis sehingga
menganggu kualitas hidup penderita.6,50
Etiologi spasme hemifasial yang paling sering (95%) adalah kompresi nervus fasialis
oleh pembuluh darah arteri serebellaris inferior posterior dan arteri serebellaris inferior
anterior cabang distal pada daerah sudut serebellopontin (CPA). Penyebab lain (5%) dapat
diakibatkan paska Bell’s palsy, tumor dan Arterio-Venous Malformation (AVM) daerah
CPA, multiple sklerosis dan lesi pada batang otak. Faktor kelelahan, cemas dan aktivitas
membaca dapat mempresipitasi gerakan klonik pada spasme hemifasial.11
Patofisiologi terjadinya spasme hemifasial belum diketahui secara pasti namun diyakini
adanya iritasi atau demielinisasi pada segmen saraf proksimal nervus fasialis sehingga terjadi
hipereksitabilitas (ectopic discharge) dan transmisi ephaptik pada nervus tersebut yang
menyebabkan kontraksi pada otot-otot wajah.9,12,23,24
Pengobatan yang dapat dilakukan saat ini berupa suntikan toksin botulinum tipe A dan
pembedahan. Pengobatan medikamentosa seperti karbamazepin, klonazepam, gabapentin dan
baklofen, tidak banyak membantu dan dilaporkan tidak bermanfaat.10,12,31
Terapi pembedahan dengan cara dekompresi mikrovaskular terhadap nervus fasialis
memberikan keberhasilan 80-90% akan tetapi terdapat kemungkinan rekurensi sekitar 25%
setelah 2 tahun paska pembedahan dan dapat pula menimbulkan komplikasi seperti parese
wajah dan tuli yang permanen.32,33,34,35
Terapi suntikan toksin botulinum lebih disukai dan dilaporkan mempunyai efektifitas
yang tinggi serta dapat memperbaiki kualitas hidup pasien. Saat ini terdapat berbagai tipe
toksin botulinum yaitu tipe A sampai G. Tipe A mempunyai efek yang stabil dan paling
efektif. Toksin botulinum merupakan protein kompleks yang dihasilkan oleh bakteri anaerob
Clostridium botulinum. Toksin ini akan berikatan pada ujung saraf aksonal motorik,
sehingga menghambat pelepasan asetilkolin ke dalam celah sinaptik dan menyebabkan
paralisis otot.36,37,38
Defazio dkk pada tahun 2002 menyatakan bahwa pengobatan dengan suntikan toksin
botulinum tipe A ini aman dan efektif, serta terbukti berguna dalam menggantikan tindakan
bedah pada spasme hemifasial. Terdapat penurunan frekuensi spasme yang signifikan dengan
keberhasilan 95-97%. Efek penurunan frekuensi spasme terjadi dalam 3-5 hari setelah
penyuntikan. Efek maksimal timbul pada minggu ke 1-2 dan berakhir setelah 2-6 bulan.
Dosis yang digunakan bervariasi mulai dari 7,5 U–45 U dengan dosis rata-rata 17.5 U
tergantung dari beratnya spasme. Efek samping secara keseluruhan terjadi sekitar 21-29%,
berupa parese otot wajah asimetris, ptosis, diplopia yang pada umumnya bersifat
sementara.40,41,42
Misbach pada tahun 2001 melaporkan bahwa suntikan toksin botulinum dapat
menurunkan skala frekuensi spasme pada pasien spasme hemifasial dan dapat dipakai
sebagai terapi alternatif pengganti operatif.47
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Oyama dkk pada tahun 2002 menyatakan toksin botulinum tipe A mempunyai efek yang
baik pada semua kasus spasme hemifasial, efektifitas ini dinilai dengan menggunakan skala
Jancovic yg dimodifikasi.48,49
Tan EK dkk pada tahun 2005 menyimpulkan bahwa kriteria HFS-7 (Hemifacial Spasm7) berguna sebagai pemeriksaan klinis sederhana untuk menilai kualitas hidup pada pasien
spasme hemifasial.51,52
Penilaian secara subjektif pada penggunaan toksin botulinum tipe A terhadap spasme
hemifasial telah banyak dilakukan. Sampai saat ini penilaian derajat spasme secara objektif
baru didapatkan satu laporan dengan lima kasus pasien di Jepang oleh Oyama pada tahun
2002. Perbaikan kualitas hidup pada penderita spasme hemifasial belum pernah dilaporkan di
Indonesia. Untuk itu perlu diadakan penelitan mengenai efikasi toksin botulinum tipe A
ditinjau dari perbaikan derajat spasme dengan menggunakan skala objektif menurut skala
Jancovic yang dimodifikasi dan perbaikan kualitas hidup pada penderita spasme hemifasial
menurut kriteria HFS-7.
METODE
Subjek Penelitian
Pasien spasme hemifasial yang datang ke Bagian Ilmu Penyakit Saraf Rumah Sakit
Hasan Sadikin (RSHS) dan didiagnosa spasme hemifasial oleh dokter spesialis saraf yang
memenuhi kriteria inklusi.
Kriteria Inklusi :
a. Pasien di diagnosa dengan spasme hemifasial oleh satu dari empat dokter spesialis
saraf RSHS yang menjadi penyuntik toksin botulinum tipe A.
b. Tidak mengalami perbaikan dengan terapi medikamentosa.
c. Belum pernah mendapat suntikan toksin botulinum tipe A sebelumnya.
d. Bersedia dilakukan suntikan toksin botulinum tipe A dengan ®Botox oleh dokter
spesialis saraf yang menjadi penyuntik dan menandatangani informed consent.
e. Bersedia dilakukan wawancara, dinilai derajat spasme dan kualitas hidup sebelum
dan sesudah penyuntikan toksin botulinum tipe A oleh peneliti.
Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian adalah kuasi eksperimental yang mengukur perbaikan derajat
spasme dan kualitas hidup sebelum dan sesudah suntikan toksin botulinum tipe A.
Derajat Spasme Hemifasial
Dinilai dengan Skala Jankovic yang merupakan peningkatan berkedip dan spasme
kelopak mata yang diklasifikasikan sebagai berikut :48
Derajat
Skala Jankovic yang dimodifikasi
0
tidak ada spasme
1
Sedikit peningkatan spasme pada kelopak mata dan atau spasme kurang dari 1
detik.
2

Spasme kelopak mata dengan durasi lebih dari 1 detik, tetapi mata dapat dibuka
lebih dari 50%.
Perubahan ≥ 1 derajat dikatakan terjadi perbaikan spasme pada pasien spasme hemifasial.
Kualitas Hidup pasien Spasme Hemifasial
Kualitas hidup adalah tingkat kepuasan batin dan kenyamanan hidup seseorang yang
diukur berdasarkan kriteria HFS-7 (Hemifacial Spasm-7) sebagai pemeriksaan klinis
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sederhana untuk menilai kualitas hidup pada pasien spasme hemifasial. Komponen penilaian
terdiri dari : :52
Kriteria HFS-7 pada Pasien Spasme Hemifasial
Kriteria HFS-7
Tidak Pernah
Sesekali
(0)
(1)
Kesulitan mengemudi
Kesulitan membaca
Kesulitan melihat televisi
Merasa tertekan
Menghindari kontak mata
Merasa memalukan
Merasa khawatir akan
reaksi orang lain
Total nilai yang didapat adalah 0 sampai 28 (0-28)

Kadang-kadang
(2)

Hampir Selalu
(3)

Selalu
(4)

Cara pengumpulan data
Pasien spasme hemifasial disuntik oleh satu dari empat dokter spesialis saraf di RSHS
yang telah mendapat pelatihan sama. Sebelum dilakukan penyuntikan, pasien dilakukan
wawancara tentang data umum, observasi derajat spasme menurut skala Jancovic yang
dimodifikasi dan pengisian kuesioner untuk penilaian kualitas hidup menurut kriteria HFS-7
oleh peneliti. Setelah 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan dan 3 bulan paska penyuntikan toksin
botulinum tipe A, pasien dilakukan observasi derajat spasme dan penilaian kualitas hidup
oleh peneliti.
Bahan Penelitian
Obat yang digunakan adalah toksin botulinum tipe A 100 unit (®Botox) yang diproduksi
oleh Allergan Pharmaceuticals, Ireland dengan kemasan dalam bentuk serbuk. Sebelum
digunakan, ®Botox disimpan di lemari es dengan suhu 2-8 derajat celcius. Saat digunakan
dilakukan pengenceran dengan 2 ml NaCl 0,9% steril sehingga tiap ml mengandung 50 unit
toksin botulinum tipe A.
Analisis Data
Analisis univariabel
Analisis yang menggambarkan karakteristik subjek penelitian yang meliputi : usia, jenis
kelamin, lokasi, derajat spasme dan jenis efek samping, mulai timbul dan hilangnya efek
samping toksin botulinum tipe A.
Analisis bivariabel
a. Uji Normalitas untuk mengetahui distribusi data normal atau tidak menggunakan
One Sample Kolmogorov Smirnov Test.
b. Untuk menganalisis adanya perbaikan derajat pada skala Jancovic yang dimodifikasi
menggunakan Chi Square Test.
c. Untuk menganalisis perbaikan kulitas hidup menggunakan uji Statistik Non
Parametrik Wilcoxon Test.
d. Analisis data dilakukan dengan menggunakan program SPSS for windows versi 13.0.
pada derajat kepercayaan 95% dengan nilai p ≤ 0,05.
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Diagnosa Spasme Hemifasial o/ 4 SpS

Alur Penelitian

Tidak perbaikan dengan medikamentosa.

Kriteria HFS-7

Kesulitan Mengemudi
Kesulitan Membaca
Kesulitan Melihat Televisi
Merasa Tertekan
Menghindari Kontak mata
Merasa Memalukan
Merasa Khawatir reaksi orang lain

Pasien Spasme Hemifasial
Belum pernah suntikan toksin botulinum tipe A
↓
Kriteria inklusi (+)
Bersedia disuntik toksin botulinum tipe A
↓
Bersedia mengikuti penelitian.
Dinilai Skala Jankovic & “HFS-7”
Klasifikasi Jancovic yg dimodifikasi
↓
Derajat 0 à Tidak ada spasme
Suntik Toksin Botulinum tipe A
Derajat 1 à Sedikit peningkatan spasme
kelopak mata & spasme < 1 detik
↓ (2 minggu)
Derajat 2 à Spasme kelopak mata > 1 detik,
Dinilai ulang Skala Jankovic & “HFS-7”
mata dpt dibuka > 50 %
↓ (1 bulan)
Dinilai ulang Skala Jankovic & “HFS-7”
↓ (2 bulan)
Dinilai ulang Skala Jankovic & “HFS-7”
↓ (3 bulan)
Dinilai ulang Skala Jankovic & “HFS-7”

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Terdapat 35 orang yang memenuhi kriteria inklusi, tetapi yang menjadi sampel
penelitian hanya 34 orang, karena 1 orang tidak datang untuk follow up dan tidak dapat
dihubungi.
Tabel 1 Karakteristik Subjek Penelitian Berdasarkan Jenis kelamin, Umur, Lokasi dan
Derajat Spasme Hemifasial
Variabel
n (%)
Jenis kelamin
Laki-laki
12 (35,3%)
Perempuan
22 (64,7%)
Umur
2 (5,9%)
• <40 Tahun
23 (67,6%)
• –60 Tahun
• 61 –70 Tahun
• >71 Tahun
Rerata(SD)
53,85(10,20)
Median
52,50
Minimum dan maksimum 25-75
Lokasi
HFS Dekstra
HFS Sinistra
Derajat Spasme Hemifasial
Derajat 1
Derajat 2
SD/*)Standar Deviasi

6 (17,6%)
3 (8,8 %)

17 (50,0%)
17 (50,0%)
13 (38,0%)
21 (62,0%)
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Tabel 1 menunjukkan sebagian besar subjek penelitian adalah wanita (64,7%). Sebagian
besar pasien berada dalam kelompok umur 41-60 (67,6 %). Lokasi spasme yang terjadi sama
pada dekstra dan sinistra yaitu 50%.
Hasil penelitian ini sesuai dengan data dan penelitian yang sudah ada sebelumnya yaitu
lebih sering terjadi pada wanita (2:1), dengan usia paling sering dekade 5 dan 6.6,7,16
Jumlah penderita spasme hemifasial dengan derajat 2 lebih banyak di banding derajat 1
yaitu (62% dan 38%), hal ini menunjukkan bahwa pasien spasme hemifasial dengan derajat
berat atau derajat 2 mempunyai kecenderungan untuk ingin mendapat pengobatan dengan
suntikan toksin botulinum tipe A.
Dari penelitian Oyama dkk, dari lima pasien spasme hemifasial lebih banyak ditemukan
pasien yang mengalami derajat 2 (60%) dan 40 % mengalami derajat 1. Hal ini tidak jauh
berbeda dengan penelitian ini yang kita lakukan.48
Tabel 2 Dosis Toksin Botulinum dan Perbaikan Spasme
Variabel
Dosis Derajat 1
Rerata (SD)
Median
Minimum-maksimum
Dosis Derajat 2
Rerata (SD)
Median
Minimum-maksimum
Dosis yang dipakai
Rerata (SD)
Median
Minimum-maksimum
Perbaikan Spasme setelah disuntik
Rerata (SD)
Median
Minimum-maksimum

U/Hari
17,00 U
17,50 U
12,5-20 U
19,7 U
20,00 U
15-25 U
18,60 U (2,96)
17,50 U
12,5-25 U
5,68 hari (3,48)
5,00
1-14

Dosis rerata toksin botulinum tipe A yang digunakan adalah 18,60 U (12,5-25U) dengan
dosis rerata pada derajat 2 lebih tinggi di banding derajat 1 yaitu 19,7 U dan 17 U. Hal ini
disebabkan spasme yang ditemukan pada derajat 2 lebih berat dibandingkan dengan derajat
1. Dosis yang digunakan pada penelitian ini sedikit lebih tinggi dibandingkan penelitian
Jankovic dkk dan Oyama dkk yaitu rerata 17,5 U.46
Dosis toksin botulinum tipe A yang pasti dan tetap pada pasien spasme hemifasial
belumlah ada, hal ini tergantung dari beratnya spasme yang diderita oleh pasien spasme
hemifasial dan respon pengobatan terhadap toksin botulinum tipe A. Untuk satu tempat
suntikan dapat digunakan dosis 1,25–5,0 U ®Botox dan total yang digunakan tidak melebihi
50-60 U dalam satu periode.44
Terjadinya perbaikan spasme telah terjadi dalam dua minggu pertama yaitu rerata 5,68
hari setelah penyuntikan toksin botulinum tipe A. Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda
dengan penelitian yang lain yaitu 3-5 hari terjadinya perbaikan spasme setelah penyuntikan
toksin botulinum tipe A.48,49

7

Tabel 3 Perbandingan Derajat Spasme Sebelum dan Sesudah Disuntik Toksin Botulinum
Menurut Skala Jancovic
Perbandingan
Setelah Suntikan
χ2
p*
Perbaikan

Tidak Perbaikan

11 (84,6%)
13 (100%)
12 (92,3%)
2 (15,4%)

13 (100%)
2 (15,4%)
1 (7,7%)
11 (84,6%)

18,23
25,00
21,43
2,08

<0,001
<0,001
<0,001
0,148

21 (100%)
21 (100%)
21 (100%)
6 (28,6%)

21 (100%)
15 (71,4%)

41,00
41,00
41,00
6,83

<0,001
<0,001
<0,001
0,008

Derajat 1
Sebelum suntik
Pada Minggu ke-2
Bulan ke-1
Bulan ke-2
Bulan ke-3
Derajat 2
Sebelum suntik
Pada Minggu ke-2
Bulan ke-1
Bulan ke-2
Bulan ke-3
χ2/*Chi Square Test

Efek maksimal toksin botulinum tipe A terlihat dalam 1 bulan setelah penyuntikan,
dimana seluruh pasien derajat 1 mengalami perbaikan maksimal (100%), Pada derajat 2 dari
21 pasien yang mengalami efek maksimal (menjadi derajat 0) dalam 1 bulan sebesar 76,2%
dan terdapat 5 pasien yang hanya berubah menjadi derajat 1. Hal ini mungkin disebabkan
oleh karena spasme yang berat pada derajat 2 sehingga toksin botulinum tidak dapat
mengontrolnya.
Pengaruh jumlah dosis dalam hal ini dapat dipikirkan, namun belum ada penelitian atau
teori yang menentukan jumlah dosis yang tepat dan pasti pada pasien spasme hemifasial.
Semuanya tergantung dari beratnya spasme dan respon pengobatan. Akan tetapi dari
beberapa penulis menyarankan pemakaian dosis yang kecil dan optimal untuk menghindari
resistensi terhadap toksin botulinum tipe A.44
Dari pengamatan penulis walaupun pada kelima pasien tersebut secara objektif tidak
terlihat adanya spasme, akan tetapi masih terlihat adanya kedutan kecil di bawah mata dan
sekitar pipi serta beberapa pasien mengeluh adanya getaran di bawah kelopak mata sehingga
kami anggap ini sebagai derajat 1.40 Sehingga dipikirkan apakah perlu skala yang lebih rinci
untuk melihat perbaikan spasme yang ringan dengan menambahkan kedutan atau keluhan
getaran kedalam skala Jankovic yang dimodifikasi tersebut.
Secara perhitungan statistik, perbaikan yang nyata sudah terjadi minggu ke-2 dan terlihat
hasil maksimal (100%) bulan ke-1 pada pasien dengan derajat 1. Untuk derajat 2 sudah
terjadi perbaikan nyata (100%) pada minggu ke-2. Hal ini dikarenakan pasien yang dengan
derajat 2 terjadi perbaikan menjadi derajat 1 dianggap telah terjadi perbaikan.
Tabel 4 Perbandingan Skor HFS-7 Sebelum dan Sesudah Suntikan Toksin Botulinum
Skor Kualitas Hidup HFS-7
Perbandingan
Derajat 1
Derajat 2
Rerata
(SD)

Md

Minmaks

ZW

p

Rerata
(SD)

Md

Minmaks

ZW

p
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Sebelum
suntik

10

5-20

1,08
0
(1,80)
Bulan ke-1
0,15
0
(0,37)
Bulan ke-2
0,23
0
(0,59)
Bulan ke-3
6,77
7
(4,58)
ZW/*Wilcoxon Test

0-5

-3,066

<0,001

0-1

-3,184

<0,001

0-2

-3,184

<0,001

0-14

-2,952

0,010

Minggu ke-2

11,62
(4,99)

12,62
(4,37)

Md/*Median

12

4-20

1,48
0
0-10
(2,37)
0,67
0
0-4
(1,31)
1,90
2
0-5
(1,75)
8,14
8
0-16
(4,84)
SD/*Standar Deviasi

-4,020

<0,001

-4,021

<0,001

-4,017

<0,001

-3,584

<0,001

Perubahan kualitas hidup sudah terjadi pada minggu ke-2 dan terus membaik sampai
bulan ke-2. Pada bulan ke-3 mulai terjadi perburukan skor kualitas hidup pada derajat 1 dan
derajat 2 akan tetapi dari uji statistik masih menunjukkan hasil yang signifikan dengan p 0,01
dan <0,001.
Toksin botulinum tipe A dapat memperbaiki kualitas hidup penderita spasme hemifasial pada
semua derajat. Hasil ini sesuai dengan penelitian Tan EK dkk tahun 2005 yaitu suntikan
toksin botulinum tipe A dapat memperbaiki kualitas hidup pada pasien spasme
hemifasial.51,52
Tabel 5 Efek samping toksin botulinum pada pasien Spasme Hemifasial
Variabel
(%)
Jenis Efek samping
Ptosis
4 (11,7%)
Parese wajah
4 (11,7%)
Ptosis dan parase wajah
2 (5,8%)
Tidak Ada efek samping
24 (70,6%)
Timbulnya Efek samping
Ptosis
5,5 hari
Parese wajah
6,75 hari
Ptosis dan parese wajah
4,5 hari
Hilangnya Efek samping
Ptosis
7,5 hari
Parese wajah
15,75 hari
Ptosis dan parese wajah
10,0 hari

Tabel 5 menunjukkan terjadinya efek samping pada penyuntikan toksin botulinum tipe A
sebanyak 10 orang (29,4%) berupa ptosis 4 orang (11,7%), parese wajah 4 orang (11,7%),
ptosis dan parese wajah sebanyak 2 orang (5,8%). Efek samping ptosis terjadi 5-7 hari
setelah suntikan toksin botulinum tipe A dan menghilang 6-10 hari setelah timbul efek
samping. Efek samping parese wajah terjadi 5 – 10 hari setelah suntikan, dan menghilang
setelah 7 –21 hari.
Efek samping yang timbul pada penelitian ini dijumpai tidak jauh berbeda dibandingkan
penelitian yang sudah ada yaitu sekitar 21-29 %. Efek samping yang terjadi hanyalah bersifat
lokal, sementara dan akan hilang setelah 1-2 minggu, hasil ini tidak berbeda dengan hasil
penelitian yang sudah ada sebelumnya. 16,43,48
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KETERBATASAN PENELITIAN
• Waktu penelitian yang kurang lama, sehingga beberapa pasien yang kemungkinan
masih mempunyai respon dapat dipantau lebih lama atau lebih dari 3 bulan.
• Tidak dilakukan pemeriksaan neuroimaging (MRI atau CT Scan) untuk melihat
adanya penyebab lain dari spasme hemifasial.
KESIMPULAN
•

•

Penyuntikan Toksin Botulinum tipe A efektif memperbaiki derajat spasme pasien
spasme hemifasial derajat 1 maupun derajat 2 menurut skala Jankovic yang
dimodifikasi sampai 2 bulan paska penyuntikan.
Penyuntikan Toksin Botulinum tipe A dapat memperbaiki kualitas hidup menurut
kriteria HFS-7 pada pasien spasme hemifasial dengan derajat 1 maupun derajat 2
sampai 3 bulan paska penyuntikan.

SARAN
•
•

Dilakukan penelitian jangka panjang dalam penyuntikan toksin botulinum tipe A
karena beberapa pasien masih terjadi perbaikan spasme sampai 6 bulan.
Menambahkan satu derajat pada skala Jankovic yang dimodifikasi ini, sehingga
pasien dengan kedutan kecil di sekitar kelopak mata dapat dimasukkan sebagai
derajat sendiri.
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