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Abstrak 
Dekstrometorfan merupakan obat antitusive derivat 
opioid, analgesik opioid, yang dapat diperoleh secara 
bebas tanpa menggunakan resep dokter. Penggunaan 
dekstrometorfan berlebihan berpotensi menimbulkan 
euforia, disorientasi, paranoid, halusinasi, depresi 
nafas hingga menimbulkan kematian. Pada artikel ini 
dipaparkan 2 kasus korban mati setelah mengonsumsi 
100 tablet pil dekstro dalam minuman bersoda 
bersama-sama, yang diotopsi di RSUP Dr Kariadi 
Semarang. Korban adalah laki-laki yang keduanya 
berusia 30 tahun. Pada kedua kasus, dari 
pemeriksaan luar tidak didapatkan tanda-tanda 
kekerasan; didapatkan tanda mati lemas berupa 
sianosis pada bibir dan jaringan dibawah kuku, 
pelebaran pembuluh darah dan bintik perdarahan 
pada selaput biji mata. Dari pemeriksaan dalam 
didapatkan kekerasan zat korosif berupa robekan 
pada lambung; tanda mati lemas berupa pelebaran 
pembuluh darah otak dan usus, bintik perdarahan 
otak, edema otak dan paru, buih halus saluran nafas, 
serta darah gelap dan encer. Dari pemeriksaan 
histopatologis menunjukkan adanya tanda mati lemas 
dan erosi lambung yang merujuk pada intoksikasi. Dari 
Uji Marquis menunjukkan adanya dekstrometorfan 
dalam cairan lambung korban. Intoksikasi 
dekstrometorfan dapat menjadi penyebab kematian 
melalui inhibisi reseptor N-metil-D-aspartat (NMDA) 
yang menimbulkan depresi nafas sehingga 
mengakibatkan mati lemas.  
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PENDAHULUAN  
Dekstrometorfan merupakan salah 

satu obat antitusif derivat opioid yang telah 
banyak digunakan di dunia sejak tahun 1958 
untuk menggantikan penggunaan kodein 
fosfat dan banyak dijumpai pada sediaan 
obat batuk dan flu.1 Menurut International 
Union of Pure and Applied Chemistry 
(IUPAC) dekstrometorfan memiliki nama 
kimia (+)-3-methoxy-17-methyl-
(9α,13α,14α)-morphinan dan struktur kimia 
C18H25NO ini tersedia dalam beberapa 
bentuk sediaan, antara lain tablet, kapsul, 
sirup, dan suspensi dalam bentuk 
dekstrometorfan hidrobomida. Sifat 
fisikokimia dekstrometorfan adalah serbuk 
berbentuk kristal warna putih hingga 
kekuningan, tidak berbau, larut dalam air 
maupun etanol, dan tidak larut dalam eter. 
Penggunaan dekstrometorfan dosis tinggi 
berpotensi menimbulkan gangguan pada 
sistem saraf pusat yang mematikan dan juga 
gangguan pada organ lainnya.1,2,3 

Antitusif opioid ini dapat diperoleh 
dan digunakan secara bebas bahkan tanpa 
perlu menggunakan resep dokter seperti 
yang saat ini terjadi pada beberapa negara 
berkembang termasuk Indonesia. Peredaran 
dekstrometorfan yang terlalu bebas ini 
meningkatkan resiko terjadinya 
penyalahgunaan dan keracunan 
dekstrometorfan di dunia. Hal ini sesuai 
dengan laporan American Association of 
Poison Control Centers (AAPCC) yang 
menyatakan bahwa sejak tahun 2000 terjadi 
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peningkatan kasus penyalahgunaan 
dekstrometorfan, yaitu kasus pada remaja 
meningkat kurang lebih 100% dari tahun 
2000 (1623 kasus) sampai tahun 2003 (3271 
kasus) dan padakelompok usia lain 
meningkat kurang lebih 21% dari tahun 2000 
(900 kasus) sampai tahun 2002 (1139 
kasus).4,5 

Beberapa alasan tingginya 
penyalahgunaan dekstrometorfan antara 
lain:6 
 Desktrometorfan mudah didapatsecara 

bebas baik di apotek maupun di warung-
warung yang umumnya dalam bentuk 
sediaan tablet.  

 Harga dekstrometorfan relatif murah. 
Menurut Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia No. 092/Menkes/ 
SK/II/2012 tentang Harga Eceran Tertinggi 
Obat Generik Tahun 2012, untuk 1 tablet 
Dekstrometorfan HBr adalah Rp. 50,- 
hingga Rp. 150,-.  

 Persepsi masyarakat bahwa obat bebas 
itu aman, karena dekstrometorfan dapat 
dibeli secara bebas sebagai obat batuk, 
sehingga banyak orang beranggapan 
bahwa penyalahgunaan dekstrometorfan 
relatif lebih aman dibandingkan dengan 
obat golongan narkotika atau 
psikotropika yang regulasinya lebih ketat. 

Namun setelah keluarnya surat 
edaran dari Badan POM RI pada Juni 2014 
yang berdasarkan atas keputusan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan RI No. 
HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang 
pembatalan izin edar obat mengandung 
dekstrometorfan sediaan tunggal, peraturan 
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
RI No. 3 tentang perubahan atas peraturan 
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
No.HK.03.1.23.10.11.08481 tahun 2011 dan 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan RI No.HK.04.1.33.12.11.09938 

tahun 2011 tentang kriteria dan tata cara 
penarikan obat yang tidak memenuhi 
standar dan/atau persyaratan, maka 
produksi dan peredaran dekstrometorfan 
dalam sedian tunggal di Indonesia di 
hentikan.6 

METODE  
Pada artikel ini dipaparkan 2 kasus 

korban mati setelah mengonsumsi 100 
tablet pil dekstro dalam minuman bersoda 
bersama-sama, yang diotopsi di RSUP Dr 
Kariadi Semarang. Korban ditemukan di tepi 
jalan Perumahan Bukit Satya Semarang 
tanggal 29 Januari 2015 jam 08.00 WIB. 
Jenazah pertama adalah Tn D, jenis kelamin 
laki-laki, usia 30 tahun, berat badan 56 kg, 
panjang badan 163 cm, kesan gizi cukup 
(IMT 21,08 kg/m2). Jenazah kedua adalah Tn 
ER, jenis kelamin laki-laki, usia 30 tahun, 
berat badan 42 kg, panjang badan 157 cm, 
kesan gizi kurang (IMT 17,04 kg/m2).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada otopsi kedua jenazah tersebut 
didapatkan temuan-temuan yang hampir 
sama. Dimana pada pemeriksaan luar 
jenazah, tidak didapatkan tanda-tanda 
kekerasan, tampak kebiruan pada bibir, 
selaput lendir mulut dan jaringan dibawah 
kuku, pelebaran pembuluh darah dan bintik 
perdarahan pada selaput biji mata.  

Pada pemeriksaan dalam jenazah 
pertama  (Tn. D) 
 Rongga kepala : berat otak besar 1400 

gram, berat otak kecil 180 gram, berat 
batang otak 80 gram pelebaran 
pembuluh darah pada permukaan, 
belitan otak melebar, parit otak 
menyempit, pada pengirisan terdapat 
bintik perdarahan.  



Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan 2017                                               Raja Al Fath Widya Iswara, Intoksikasi… 

227 |    I S B N  978-602-50127-0-9  Pekanbaru, 15-16 Juli 2017 

 Leher : buih halus di tenggorokan, 
pembuluh darah terisi penuh dengan 
darah gelap dan encer. 

 Rongga dada : paru kanan berat 700 
gram, paru kiri berat 600 gram, pada 
pengirisan terdapat buih halus serta 
darah gelap dan encer. 

 Rongga perut : iritasi pada bagian dalam 
lambung, robekan pada lengkung kecil 
lambung bagian bawah ukuran panjang 
1 cm, lebar 0,8 cm pelebaran pembuluh 
darah usus dan penggantung usus. 

Pada pemeriksaan dalam jenazah 
kedua (Tn. ER) 
 Rongga kepala : berat otak besar 1350 

gram, berat otak kecil 170 gram, berat 
batang otak 70 gram, pelebaran 
pembuluh darah pada permukaan, 
belitan otak melebar, parit otak 
menyempit, pada pengirisan terdapat 
bintik perdarahan.  

 Leher : buih halus di tenggorokan, 
pembuluh darah terisi penuh dengan 
darah gelap dan encer. 

 Rongga dada : Paru kanan berat 600 
gram, paru kiri berat 550 gram, pada 
pengirisan terdapat buih halus serta 
darah gelap dan encer. 

 Rongga perut : iritasi pada bagian dalam 
lambung, pelebaran pembuluh darah 
usus dan penggantung usus.  

Pada pemeriksaan penunjang Uji 
Marquis menunjukkan adanya 
dekstrometorfan dalam cairan lambung 
korban. Pemeriksaan histopatologi dengan 
kesimpulan hiperemik hampir pada semua 
organ disertai perdarahan, terdapat tanda-
tanda mati lemas, keadaan ini dijumpai pada 
intoksikasi. 

 

 

Gambar 1-3. Pemeriksaan luar dan dalam 
jenazah pertama (Tn. D) 

 

Gambar 4-6. Pemeriksaan luar dan dalam 
jenazah kedua (Tn. ER) 

DMP menimbulkan beberapa tingkat 
toksisitas, hal ini tergantung dari dosis 
ataupun komponenen dari obat tersebut. 
Pada tahun 2009, terdapat 5 orang remaja 
laki -laki meninggal secara langsung karena 
konsumsi obat DMP dosis besar yang di 
konsumsi untuk bersenang-senang dalam 3 
kasus yang berbeda yang terjadi United 
States American (USA). Dari kasus tersebut 
DMP yang didapatkan bersumber dari 
penyedia yang sama di internet.1,7 

Tanda dan gejala klinis intoksikasi 
dekstrometorfan dilaporkan oleh pengguna 
setelah menelan dosis 100-400 mg seperti 
euforia, tertawa, pingsan, dan 
hipereksitabilitas. Pada intoksikasi ringan 
sampai sedang didapatkan gejala midriasis, 
nistagmus, diaphoresis, mual, dan muntah. 
Dengan meningkatnya dosis, keracunan 
menjadi lebih parah dan terkait dengan 
halusinasi, delusi, langkah ataxic (dijelaskan 
oleh pengguna sebagai "berjalan seperti 
zombie"), agitasi, dan mengantuk ekstrim. 
Dengan pemakaian yang lebih intensif (~ 600-
1500 mg), penyalahgunaan mungkin 
mengalami psikosis disosiatif dengan 
halusinasi, delusi, paranoia, koma, dan 
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kematian. Efek toksik dari pemberian 
supratherapeutik meliputi takikardi yang 
iregular, kejang, sindrom serotonin, 
hipertermia, dan rhabdomyolysis.7 

Toksisitas bromida akut yang terjadi 
pada kasus penyalahgunaan dekstrometorfan 
HBr biasanya terjadi ketika kadar bromida 
pada serum lebih besar daripada 50-100 
mg/dl. Toksisitas akut dapat dihubungkan 
dengan adanya depresi sistem saraf pusat, 
hipotensi, dan takikardia. Konsumsi kronis 
dapat mengakibatkan sindrom “bromism”, 
yang ditandai dengan adanya perubahan 
perilaku, iritabilitas, dan letargi. Tidak ada 
antidot khusus untuk menangani toksisitas 
bromida. Untuk menangani kasus keracunan 
bromida biasanya digunakan metode hidrasi 
dengan menggunakan larutan saline untuk 
mendorong ekskresi.8-10 

 

Tabel 1. Efek Dekstrometorfan Sesuai Dosis 
Plateu Dose (mg) Behavioral Effects 

1st 100-200 Mild stimulation 

2nd 200-400 Euphoria and hallucinations 

3rd 300-600 
Distorted visual perceptions 
Loss of motor coordination 

4th 500-1500 Dissociative sedation 

“Sigma
” 

1500-3000 
(divided) 

Same as 4th except for a 
longer experience 

 

Dekstrometorfan dimetabolisme 
melalui CYP2D6 menjadi dekstorfan dan via 
CYP3A4/5 sampai 3-methoxymorphinan, yang 
dioksidasi menjadi 3-OH-morphinan. Sekitar 
20% dari dekstorfan dikonjugasi sebagai 
metabolit glukuronat, dan 80% bebas. Baik 
deksrometorfan dan dekstrorfan adalah 
antagonis reseptor NMDA. Dekstorfan 
memiliki aktivitas antagonis NMDA yang lebih 
besar yang memungkinkannya untuk 
mengikat lebih mudah ke PCP reseptor pada 
kompleks reseptor NMDA. Ikatan reseptor 

NMDA bertanggung jawab atas efek 
halusinogen dan disosiatif fensiklidin dan 
ketamin dan kemungkinan besar merupakan 
penyebab efek halusinogen dan disosiatif dari 
dekstrometorfan dan dekstorfan. 
Polimorfisme genetik CYP2D6 pada sekitar 
10% populasi Kaukasia menyebabkan jeleknya 
hasil metabolisme substrat 2D6 seperti 
dekstrometorfan. Karena baik 
dekstrometorfan dan dekstorfan 
menghambat ikatan PCP1, sehingga 
menimbulkan efek disosiatif dan halusinogen 
pada pemberian obat dosis tinggi. Inhibitor 
CYP2D seperti amitriptilin dapat 
meningkatkan konsentrasi darah dari 
dekstrometorfan dengan toksisitas yang 
sesuai.10,11 

Dekstrometorfan dan dekstrorfan juga 
menghambat penyerapan serotonin, dan 
memiliki aktivitas agonis serotonin (5HT1) 
yang kompetitif, menyebabkan potensi 
interaksi dengan selektif serotonin reuptake 
inhibitor seperti paroxetin dan fluoxetin, dan 
antihistamin seperti chlorpheniramine dan 
difenhidramin. Overdosis atau penggunaan 
bersama obat dengan efek serotonergik dapat 
menyebabkan sindrom serotonin, sebuah 
kondisi didiagnosis dengan adanya agen 
serotonergik dan kehadiran setidaknya tiga 
dari gejala berikut: perubahan status mental, 
agitasi, mioklonus, hiperrefleksia, diaforesis, 
menggigil, tremor, diare, inkoordinasi, dan 
demam. Sifat serotonergik dari semua 
penggunaan bersama obat lainnya harus 
dipertimbangkan saat mengevaluasi potensi 
kematian akibat dekstrometorfan.11 

Pada kasus ini didapatkan tanda 
intoksikasi dekstrometorfan karena pada 
otopsi dan pemeriksaan histopatologis 
didapatkan tanda-tanda mati lemas, tanda 
korosif pada lambung serta pada pemeriksaan 
uji Marquis menunjukan adanya 
dekstrometorfan pada cairan lambung. Hal 
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tersebut dapat terjadi akibat pada kasus 
tersebut korban mengkonsumsi 100 pil 
dekstro = 1500 mg dekstrometorfan. 
Dekstrometorfan merupakan inhibisi NMDA 
yang menghambat eksitasi terutama di batang 
otak. Hambatan eksitasi di batang otak 
sebagai pusat pernafasan akan 
mengakibatkan depresi pusat pernafasan.8-10 
Kondisi demikian akan mengakibatkan otak 
mengalami hipoksia. Hipoksia otak akan 
mengakibatkan timbulnya gejala mati lemas 
antara lain sianosis, kongesti, edema, darah 
gelap dan encer maupun buih halus saluran 
nafas hingga akhirnya terjadi kematian.12 

SIMPULAN 

Penggunaan dekstrometorfan dosis 
letal dapat menimbulkan kematian. 
Intoksikasi dekstrometorfan dapat menjadi 
penyebab kematian melalui inhibisi reseptor 
N-metil-D-aspartat (NMDA) yang 
menimbulkan depresi nafas sehingga 
mengakibatkan mati lemas. 
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