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Maag atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang
lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit,
mulas, dan perih pada perut.
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Jenis maag
Secara garis besar, ada 2 jenis penyakit maag, yakni:




Gastritis Akut
o Penyakit maag akut adalah inflamasi (reaksi tubuh terhadap mikroorganisme dan
benda asing yg ditandai oleh panas, bengkak, nyeri, dan gangguan fungsi organ
tubuh) akut dari lambung, dan biasanya terbatas hanya pada muklosa. Penyakit
maag akut dapat terjadi tanpa diketahui penyebabnya.[1]
Gastritits Kronis
o Lambung penderita penyakit maag kronis mungkin mengalami inflamasi (reaksi
tubuh terhadap mikroorganisme dan benda asing yg ditandai oleh panas, bengkak,
nyeri, dan gangguan fungsi organ tubuh) kronis dari tipe gangguan tertentu, yang
menyebabkan gastritis dari tipe yang spesifik yaitu gastritis kronisa.[1]

Jenis penyakit maag yang dilihat berdasarkan tingkat keparahan, dibedakan menjadi:


Maag ringan

o





Maag ringan masih tergolong tahap ringan dimana biasanya setiap orang sudah
berada di tahap ini, jika dilakukan pemeriksaan akan terlihat asam lambung berlebih
di bagian dinding.
Maag sedang
o Maag pada tahap ini sudah menyebabkan nyeri, sakit dan mual yang menyakitkan.
Maag kronis
o Maag kronis adalah maag yang sudah parah intensitasnya di bandingkan maag biasa.
Kanker lambung
o Kanker lambung terjadi akibat mikroorganisme yang merugikan, yaitu Helycobacter
pylori.

Penyebab
Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang
merugikan, mengonsumsi obat-obatan tertentu,atau sebab-sebab lainnya seperti mengonsumsi
alkohol, pola tidur yang tidak teratur dan stress. Maag juga bisa terjadi apabila si penderita
telat makan, kemudian sewaktu makan si penderita maag makan dengan porsi yang terlalu
banyak. Bagi penderita maag yang sudah parah, penyakit maag tersebut sangat berbahaya
sekali dan dapat menyebabkan kematian.

Gejala








Sakit saat buang air besar
Mual dan muntah
Sering merasa lapar
Perut kembung
Nyeri yang terasa perih pada perut dan dada
Sering bersendawa

Pengobatan

Antasida.

Maag bisa disembuhkan tetapi tidak bisa sembuh total, maag adalah penyakit yang dapat
kambuh apabila si penderita tidak makan teratur, terlalu banyak makan, atau sebab lain.
Biasanya untuk meredakan atau menyembuhkannya penderita harus mengkonsumsi obat jika
diperlukan. Tetapi maag dapat di cegah, yaitu dengan cara makan teratur, makan secukupnya,
cuci tangan sebelum makan dan jangan jajan sembarangan.
Obat-obatan untuk sakit maag umumnya dimakan dua jam sebelum makan dan dua jam
sesudah makan. Adapun dengan tujuan obat dikonsumsi dua jam sebelum makan yaitu untuk
menetralisir asam lambung, karena pada saat tersebut penumpukkan asam lambung sudah
sangat banyak dan di dalam lambung penderita pasti telah terjadi luka-luka kecil yang apabila
terkena asam akan terasa perih. Kemudian obat yang diminum dua jam sesudah makan
bertujuan untuk melindungi dinding lambung dari asam yang terus diproduksi. Akhirnya dua
jam setelah makan, asam yang di lambung akan terpakai untuk mencerna makanan sehingga
sudah ternetralisir dan tidak akan melukai dinding lambung.[2]
Obat-obatan yang biasanya digunakan:[2]
1. Antasida (Menetralisir asam lambung dan menghilangkan rasa nyeri)
2. Pompa Proton pencegah pertumbuhan bakteri(Menghentikan produksi asam lambung dan
menghambat infeksi bakteri helicobacter pylori)
3. Agen Cytoprotektif (Melindungi jaringan mukosa lambung dan usus halus)
4. Obat anti sekretorik (Mampu menekan sekresi asam)
5. Pankreatin (Membantu pencernaan lemak, karbohidrat, protein dan mengatasi gangguan
sakit pencernaan seperti perut kembung, mual, dan sering mengeluarkan gas)
6. Ranitidin (Mengobati tukak lambung)
7. Simetidin (Mengobati dispepsia)

Selain itu penyakit ini dipercaya memiliki beberapa jenis minuman dan makanan yang kurang
baik untuk dikonsumsi yaitu:[butuh rujukan]
1. Minuman yang merangsang pengeluaran asam lambung antara lain : kopi, anggur putih, sari
buah sitrus, dan susu.
2. Makanan yang sangat asam atau pedas seperti cuka, cabai, dan merica (makanan yang
merangsang perut dan dapat merusak dinding lambung).
3. Makanan yang sulit dicerna dan dapat memperlambat pengosongan lambung. Karena hal ini
dapat menyebabkan peningkatan peregangan di lambung yang akhirnya dapat
meningkatkan asam lambung antara lain makanan berlemak, kue tar, coklat, dan keju.
4. Makanan yang melemahkan klep kerongkongan bawah sehingga menyebabkan cairan
lambung dapat naik ke kerongkongan seperti alkohol, coklat, makanan tinggi lemak, dan
gorengan.
5. Makanan dan minuman yang banyak mengandung gas dan juga yang terlalu banyak serat,
antara lain:





Sayur-sayuran tertentu seperti sawi dan kol
Buah-buahan tertentu seperti nangka dan pisang ambon
Makanan berserat tinggi tertentu seperti kedondong dan buah yang dikeringkan
Minuman yang mengandung banyak gas (seperti minuman bersoda).

Selain itu, kegiatan yang dapat meningkatkan gas di dalam lambung juga harus dihindari,
antara lain makan permen khususnya permen karet serta merokok.

Radang lambung dan usus
Dari Ensiklopedia Penyakit

Gejala radang lambung biasa berupa mual diperut, bahkan pada sebagian orang bisa sampai
muntah. Terbiasa telat makan, makan makanan yang terlalu pedas dan terlalu asam menjadi
penyebab timbulnya radang lambung. Makan makanan yang bergizi bisa jadi solusi sehat
dalam mencegah penyakit radang lambung.
Masalah pada lambung sebenarnya tidak selalu maag, namun saat ini kita masih sering
menjumpai orang yang mengaku terkena penyakit maag, hanya karena sering mual. Padahal
banyak sebab bahwa seseorang mengalami mual, dan itu tidak melulu karena maag. Salah
satu penyebab mual selain maag adalah karena adanya radang lambung.
Radang lambung atau lebih dikenal dengan sebutan gastritis adalah penyakit yang menyerang
daerah lambung. Pada penderita radang lambung atau gastritis, dijumpai adanya suatu iritasi
atau infeksi atau peradangan pada dinding mukosa lambung sehingga dinding lambung
menjadi merah, bengkak, berdarah dan berparut atau luka. Selain luka pada dinding lambung,
juga luka pada usus 12 jari.
Serangan pada lambung sendiri dapat bersifat akut atau kronis. Radang lambung yang kronis
sering terjadi di kalangan orang tua dan penderita anemia fatal. Hal ini sering dapat
menimbulkan peradangan di seluruh lapisan dinding lambung.
Radang lambung dapat menyerang setiap orang dengan segala usia. Radang lambung dapat
menimbulkan pendarahan (hemorrhagic gastritis) sehingga banyak darah yang keluar dan
berkumpul di lambung, penderita akan muntah yang mengandung darah yang berwarna
cokelat seperti kopi.
Pada penderita radang lambung akut, sering mengeluhkan adanya suatu gejala dengan
perasaan lambung tak enak, kram perut, indigesti, nafsu makan berkurang, mual dan muntah.
Gejala-gejala tersebut akan berlangsung dalam beberapa jam hingga beberapa hari.
Sedangkan pada penderita radang lambung kronis mempunyai gejala yang sama atau rasa tak
nyaman yang ringan. Sering kali gejala tersebut menjadi samar-samar, seperti tidak toleran
terhadap makanan berlemak atau pedas. Bahkan bisa saja bila terjadi serangan ringan akan
dapat diatasi dengan makan.
Namun demikian secara umum penyakit radang lambung mempunyai beberapa gejala,
adapun gejala radang lambung diantaranya adalah:Gambar Gejala Radang Lambung







Mual dan sering muntah
Perut terasa nyeri, pedih (kembung dan sesak) pada bagian atas perut (ulu hati)
Nafsu makan menurun secara drastis, wajah pucat, suhu badan naik, keluar keringat dingin.
Sering sendawa terutama bila dalam keadaan lapar
Sulit untuk tidur karena gangguan rasa sakit pada daerah perut)
Kepala terasa pusing. Dan pada radang lambung dapat terjadi pendarahan.

Faktor penyebab terjadinya radang lambung pada dasarnya adalah mukosa (selaput lendir)
lambung yang tipis/rusak sehingga tidak tahan terhadap asam lambung dan pepsin yang
berlebihan karena menurunnya kemampuan fungsi mukosa lambung tersebut.
Faktor lain yang akan memperparah radang lambung (maag) jika mukosa lambung tidak
diperbaiki yaitu :






Adanya stres dan tekanan emosional yang berlebihan pada seseorang
Adanya asam lambung dan pepsin yang berlebihan
Waktu makan yang tak teratur, sering terlambat makan, atau sering makan berlebihan
Terlalu banyak makanan yang pedas, asam, minuman beralkohol
Konsumsi obat-obatan tertentu dengan dosis tinggi atau ES iritasi lambung (NSAID)

Faktor diatas sangat mempenyaruhi kepada lambung dan organ tubuh lainnya. Stres yang
paling utama menjadi penyebab radang lambung dan penyebab penyakit lainnya. Sebab
ketika seseorang stres, imun tubuh menurun sehingga segala macam penyakit bisa
menghinggapi.
Gejala Radang Usus dan Cara Pengobatannya

Radang usus menyebabkan rasa nyeri yang menyiksa dimulai dari sekitar pusar kemudian ke
perut kanan bagian bawah yang perlahan-lahan akan semakin menyakitkan. Faktor penyebab
terjadinya penyakit radang usus belum diketahui secara pasti. Namun, diduga kuat penyakit
ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti infeksi, alergi, makanan, adanya polip, gangguan
sistem kekebalan tubuh maupun faktor keturunan. Sedangkan untuk gejala radang usus yang
perlu anda ketahui adalah sebagai berikut:









Demam tinggi dan badan menggigil
Diare hebat
Pada saat buang air besar perut terasa perih
Terdapat benjolan pada perut
Anemia
Mual-mual
Nafsu makan berkurang
Berat badan menurun

Apabila radang usus sudah kronis, gejala yang ditimbulkan akan seperti sakit maag dan
terjadi pada daerah sekitar pusar. Selain itu, gejala yang sangat menyiksa adalah terjadinya
pendarahan saat buang air besar. Feses yang keluar selain terdapat bercak darah juga tampak
encer dan berlendir. Biasanya gejala tersebut disertai dengan kelelahan fisik dan kekurangan
cairan karena seringnya buang air besar, yaitu terjadi sekitar 15-20 kali sehari. Apabila anda
mengalami gejala radang usus seperti yang telah disebutkan di atas, sebaiknya segera
memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan pengobatan
radang usus yang tepat. Apabila radang usus sudah parah bisa menyebabkan terjadinya
komplikasi serius, seperti usus buntu pecah maupun abses usus.

