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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Gangguan Perkembangan Neurologis 

2.1.1 Definisi 

   Gangguan perkembangan neurologis adalah kegagalan untuk memiliki 

kemampuan fungsi neurologis yang seharusnya dimiliki, yang disebabkan oleh 

adanya lesi (defek) dari otak yang terjadi pada periode awal pertumbuhan otak. 

Penyebab gangguan terjadi pada masa pranatal, perinatal ataupun pasca natal.
1,2,3

 

Perkembangan merupakan suatu proses yang teratur dan berurutan yang dimulai 

dari beberapa hal sederhana, yang berkembang menjadi semakin kompleks. 

Pertumbuhan dan perkembangan otak dimulai dengan pembentukan lempeng 

saraf (neural plate), pada masa embrio yaitu sekitar hari ke-16 yang kemudian 

menggulung membentuk tabung saraf (neural tube) pada hari ke-22. Pada minggu 

ke-5 mulailah terlihat cikal bakal otak besar di ujung tabung saraf. Selanjutnya 

terbentuklah batang otak, serebelum dan bagian-bagian lainnya. Perkembangan 

otak yang kompleks memerlukan beberapa seri proses perkembangan yang terdiri 

atas : pembentukan tabung neural, kemudian neuron (sel saraf) berproliferasi pada 

regio yang berbeda, terjadi migrasi neuron dari tempat pembentukannya ke tempat 

yang permanen, diikuti agregasi sel sehingga membentuk bagian-bagian otak, 

selanjutnya neuron-neuron imatur berdiferensiasi, dan terbentuk hubungan antar 

neuron (sinaps), tahap berikutnya terjadi kematian sel dan eliminasi selektif, 

penyempurnaan mielinasi (pembentukan mielin).15  
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   Pada umumnya dapat dipastikan bahwa gangguan perkembangan 

neurologis mempunyai basis biologik yaitu basis serebral. Beberapa hal 

disebutkan dapat mempengaruhi dan merusak otak pada masa awal dari 

pertumbuhannya sehingga terdapat lesi/defek pada otak yang menyebabkan 

terjadinya gangguan perkembangan neurologis, dimana terdapat 

keterlambatan/kegagalan untuk memiliki kemampuan fungsi-fungsi neurologis 

yang seharusnya dimiliki. 1,2 

   Sebelum anak berumur 2,5 tahun, gangguan perkembangan lebih sering 

tampak terlihat karena anak terlambat dalam mencapai milestonenya (patokan 

perkembangan). Misalnya anak belum bisa duduk, berjalan atau bicara. Dalam 

kehidupan sehari-hari terdapat beberapa bidang dimana gangguan perkembangan 

menjadi tampak jelas yaitu : problem dalam bahasa yang diucapkan, 

kepribadian/tingkah laku sosial, gerakan motorik halus dan kasar, dan sebagainya. 

Problem yang timbul pada bidang-bidang ini mempunyai akibat dalam kehidupan 

pribadi dan pekerjaan diwaktu kemudian.2,16  

2.1.2 Faktor-faktor yang berpengaruh 

   Secara garis besar faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan 

perkembangan neurologis dapat dibagi menjadi  3 golongan:1,17   

1. Faktor pranatal 

   Termasuk dalam golongan ini adalah faktor genetik yaitu defek gen atau 

defek kromosom, misalnya trisomi 21 pada sindrom Down. Banyak sekali defek 

kromosom yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan neurologis. 

Penyimpangan ini sudah ada sejak dini dan dalam bermacam-macam fase, 
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menyebabkan malformasi serebral, tergantung gen yang bersangkutan1. Kesehatan 

ibu selama hamil, keadaan gizi dan emosi yang baik ikut mempengaruhi keadaan 

bayi sebelum lahir. Faktor pranatal lain yang dapat mempengaruhi terjadinya 

gangguan perkembangan neurologis adalah penyakit menahun pada ibu hamil 

seperti: tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, anemia, penggunaan narkotik, 

alkohol serta rokok yang berlebihan. Usaha untuk menggugurkan kandungan 

sering pula berakibat cacatnya bayi yang lahir yang seringkali dapat disertai 

gangguan perkembangan neurologis. Infeksi virus pada ibu hamil seperti rubella, 

citomegalovirus (CMV) dan toksoplasmosis dapat mengakibatkan kerusakan otak 

yang potensial sehingga otak berkembang secara abnormal. Anoksia dalam 

kandungan, terkena radiasi sinar-X dalam kehamilan, abruptio placenta, plasenta 

previa juga dapat mempengaruhi timbulnya gangguan perkembangan 

neurologis.
1,17 

2. Faktor perinatal 

   Keadaan-keadaan penting yang harus diperhatikan pada masa perinatal 

adalah : 

a. Asfiksia. Bila keadaan ini berat dapat menyebabkan kematian atau 

kerusakan permanen pada otak (Hypoxic-Ischemic Encephalopathy/HIE), 

sehingga bayi dapat mengalami gangguan perkembangan neurologis 

bahkan menderita cacat seumur hidup.4,8 

b. Trauma lahir. Trauma lahir merupakan salah satu faktor potensial 

terjadinya gangguan perkembangan neurologis karena terdapat risiko 

terjadinya kerusakan otak terutama akibat perdarahan.1 
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c. Hipoglikemia. Dikatakan hipoglikemia bila kadar glukosa darah <45 

mg/dL (2,6 mmol/L). Keadaan ini bila tidak ditanggulangi dengan segera 

dapat menyebabkan kerusakan otak berat bahkan kematian.1,18 

d. Bayi berat lahir rendah (BBLR). Prognosis pada tumbuh-kembang 

termasuk perkembangan neurologis pada bayi kecil masa kehamilan 

(KMK) lebih kurang baik daripada bayi prematur, karena pada KMK telah 

terjadi retardasi pertumbuhan sejak didalam kandungan, lebih-lebih jika 

tidak mendapat nutrisi yang baik sejak lahir.1  

e. Infeksi. Infeksi berat dapat memberi dampak gejala sisa neurologis yang 

jelas seperti : hidrosefalus, buta, tuli, cara bicara yang tidak jelas dan 

retardasi mental. Gejala sisa yang ringan seperti gangguan penglihatan, 

kesukaran belajar dan kelainan tingkah laku dapat pula terjadi.
1,19

 

f. Hiperbilirubinemia. Hiperbilirubinemia akan berpengaruh buruk apabila 

bilirubin indirek telah melalui sawar otak, sehingga terjadi ensefalopati 

biliaris (Kern icterus) yang dapat mengakibatkan gangguan perkembangan 

neurologis dikemudian hari.20 

3. Faktor Pascanatal 

   Banyak sekali faktor pasca-natal yang dapat menimbulkan kerusakan otak 

dan mengakibatkan terjadinya gangguan perkembangan neurologis. Termasuk 

diantaranya adalah infeksi intra kranial, trauma kapitis, tumor otak, gangguan 

pembuluh darah otak, kelainan tulang tengkorak (misalnya kraniosinostosis), 

kelainan endokrin dan metabolik, keracunan otak, malnutrisi. Otak anak dengan 
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malnutrisi lebih kecil daripada otak normal seumurnya, jumlah sel neuron dan 

jumlah lemak otak juga berkurang.2,17 

Plastisitas Otak 

   Plastisitas otak adalah kemampuan susunan saraf untuk menyesuaikan diri 

terhadap perubahan atau kerusakan yang disebabkan faktor internal atau 

eksternal.21 

   Pada tahun 1980-an dan 1990-an, timbul gairah yang besar akibat 

pandangan baru terhadap mekanisme-mekanisme kerusakan otak yang terbaru 

selama hipoksia atau iskemia. Telah diketahui dengan jelas bahwa hipoksia atau 

iskemia yang berlangsung lebih dari beberapa menit dapat menyebabkan 

kerusakan otak irreversibel. Penelitian lebih lanjut telah mengindikasikan bahwa 

reperfusi dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada hipoksia yang 

simpel. Mekanisme-mekanisme trauma reperfusi diperkirakan terlibat dalam 

pembentukan radikal-radikal oksigen bebas. Radikal-radikal bebas ini akan 

memicu reaksi berantai yang mengakibatkan pemecahan membran sel neuron 

(kematian sel nekrotik). Lebih lanjut, akan terbentuk radikal-radikal bebas, 

menyebabkan kerusakan pada sel orisinalnya yang menyebar ke sel-sel di 

sekitarnya. Otak menggunakan glukosa sebagai sumber energi utamanya. Asam 

glutamik, atau glutamat, adalah metabolit yang umum dari metabolisme glukosa. 

Glutamat terlibat dalam beberapa proses metabolik dalam otak. Ia berperan 

sebagai prekursor bagi neurotransmitter inhibitorik, -amino butyric acid 

(GABA). Peningkatan kadar glutamat berhubungan dengan peningkatan aktivitas 
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otak. Lebih lanjut, eksitotoksisitas yang dipicu oleh glutamat merupakan 

mekanisme utama yang dapat menyebabkan kehilangan neuron.21,22 

   Otak manusia belum benar-benar matang hingga sekurang-kurangnya dua 

puluh tahun setelah lahir. Selama perkembangan otak manusia sangat bergantung 

dan dimodifikasi serta dibentuk oleh pengalaman. Sebagai contoh, pada orang 

terlahir buta, bagian otak normalnya memproses informasi visual diperbaharui 

dan menjadi mampu memproses suara termasuk bahasa. Pada orang terlahir tuli, 

daerah otak normalnya memproses suara akhirnya menjadi memproses 

penglihatan.
21,23 

   Plastisitas otak maksimal pada beberapa tahun pertama kehidupan, namun 

berlanjut dengan kecepatan lebih lambat seumur hidup. Plastisitas ini lebih tinggi 

pada beberapa bagian otak bila dibandingkan dengan bagian otak yang lain dan 

lebih tinggi pada periode waktu tertentu dalam kehidupan dibanding periode yang 

lain. Hal ini menjelaskan bahwa anak mampu pulih dari cedera kepala jauh lebih 

baik dibanding orang dewasa dan pemulihan fungsinya lebih sempurna. Sebagai 

contoh, jika seluruh hemisfer kiri diangkat pada anak berusia 4 tahun, mungkin 

masih dapat mengembangkan fungsi bahasa normal, sedangkan tindakan serupa 

pada dewasa akan menyebabkan hilangnya semua fungsi bahasa secara 

permanen.21,22 

   Para pendukung intervensi dini mengemukakan pentingnya 3 tahun 

pertama kehidupan dan periode kritis kehidupan anak. Pengalaman sensorik, 

stimulasi dan pajanan bahasa selama periode ini dapat menentukan 

sinaptogenesis, mielinisasi, dan hubungan sinaptik. Prinsip “gunakanlah atau 
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kehilangan” dan “gunakan serta kembangkanlah” didasarkan pada prinsip-prinsip 

plastisitas otak. Satu lagi bukti relevan adalah seiring meningkatnya mielinisasi, 

plastisitas otak berkurang. Kemampuan neuron untuk berubah, berproliferasi dan 

bersinaps tidak dibatasi pada neuron imatur saja pada tahap perkembangannya. 

Implikasi neuroplastisitas diteliti dengan luas pada orang dewasa, seperti 

peranannya pada pemulihan stroke, kecanduan obat dan beberapa kelainan 

jiwa.21,22 

2.2   Asfiksia Neonatorum 

   Asfiksia Neonatorum merupakan salah satu penyebab dari gangguan 

perkembangan neurologis.
4,8

 

2.2.1 Definisi 

   Asfiksia Neonatorum ialah kegagalan bernafas secara spontan dan teratur 

segera atau beberapa saat sesudah lahir.
4
 

Keadaan ini akan selalu diikuti dengan hipoksemia, hiperkarbia dan asidosis.
4,12

 

2.2.2 Etiologi 

   Bila terjadi keadaan hipoksia yang terjadi baik intrauterin, pada saat 

persalinan maupun pasca persalinan maka akan terjadi keadaan asfiksia.4,24 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Asfiksia  : 

Faktor ibu : 

   Keadaan Ibu yang dapat mengakibatkan aliran darah ibu melalui plasenta 

berkurang, sehingga aliran oksigen ke janin berkurang akibatnya akan 

mengakibatkan Gawat Janin dan akan berlanjut sebagai Asfiksia, a.l: 
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 Preeklampsia dan eklampsia  

 Perdarahan antepartum abnormal ( plasenta previa atau solusio plasenta)  

 Partus  lama atau partus macet  

 Demam sebelum dan selama persalinan  

 Infeksi berat ( malaria, sifilis, TBC, HIV)  

 Kehamilan lebih bulan ( lebih 42 minggu kehamilan )  

Faktor plasenta dan tali pusat  

   Keadaan plasenta atau talipusat  yang dapat mengakibatkan asfiksia bayi 

baru lahir akibat penurunan aliran darah dan oksigen melalui talipusat bayi  

 Infark plasenta       - Hematom plasenta  

 Lilitan tali pusat       - Tali pusat pendek 

 Simpul tali pusat       - Prolapsus tali pusat 

Faktor bayi 

   Keadaan bayi  yang dapat mengalami asfiksia walaupun  kadang-kadang 

tanpa didahului tanda gawat janin: 

 Bayi  kurang bulan/prematur ( kurang 37 minggu kehamilan) 

 Air ketuban bercampur mekonium 

 Kelainan kongenital yang memberi dampak pada pernapasan bayi 4,16,17 

2.2.3 Patofisiologi dan gambaran klinis  

   Pada saat awal proses kelahirannya setiap janin akan mengalami keadaan 

hipoksia relatif dan akan menyesuaikan diri melalui proses adaptasi sehingga bisa 

menangis atau bernafas. Bila terjadi gangguan pertukaran gas atau pengangkutan 
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oksigen selama kehamilan atau persalinan akan terjadi keadaan asfiksia yang 

mempunyai derajat ringan, sedang sampai berat. Keadaan ini akan mempengaruhi 

fungsi sel tubuh terutama pada organ vital seperti jantung, paru, ginjal dan 

terutama otak, yang dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan yang sifatnya 

irreversibel. Disamping itu perubahan klinis bayi pun akan terjadi sesuai dengan 

derajat asfiksia dan perjalanan lamanya asfiksia berlangsung.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  :  Perubahan yang terjadi selama proses Asfiksia
5
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2.2.4 Diagnosis 

   Asfiksia dapat terjadi selama periode intrauterine atau antepartum, durante 

partum maupun postpartum.25 Bila janin mengalami asfiksia intrauterine berarti ia 

mengalami keadaan gawat janin atau “fetal distress”.  Secara klinis didapatkan: 

 Bayi tidak bernapas atau napas “megap-megap” (gasping). 

 Denyut jantung < 100 X/menit 

 Kulit sianosis. 

   Diagnosis durante/postpartum ditegakkan berdasarkan nilai Skor Apgar 

pada menit 1, 5 dan 10. Variabel yang diamati adalah sebagai berikut:
26 

Tabel 2. Penilaian Skor Apgar
26

  

TANDA  0 1 2 

Frekuensi 
Jantung  

 
Usaha bernafas  
 

Tonus Otot  
 
Refleks  
 

Warna  

Tidak ada 
 

 
Tidak ada  
 

Lumpuh  
 
Tidak ada  
 

Biru/pucat  

<100 x/mnt 
 

 
Lambat, tidak teratur 
 

Ekstremitas fleksi sedikit 
 
Gerakan sedikit 
 

Tubuh kemerahan,  
Ekstremitas biru  

>100 x/mnt 
 

 
Menangis kuat 
 

Gerakan aktif 
 
Menangis 
 

Tubuh & ekstremitas 
kemerahan    

Ket: 

- Dikatakan asfiksia berat apabila didapatkan jumlah Skor Apgar 1 menit   : 0 – 3  

- Dikatakan asfiksia sedang apabila didapatkan jumlah Skor Apgar 1 menit: 4 - 6 

 

2.2.5 Komplikasi  

   Dampak Asfiksia berat pada organ adalah sebagai akibat dari 

vasokonstriksi setempat untuk mengurangi aliran darah ke organ yang kurang 

vital seperti saluran cerna, ginjal, otot dan kulit agar penggunaan oksigen 
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berkurang. Aliran darah ke organ vital seperti otak, jantung meningkat.27 Organ 

yang mengalami kerusakan adalah: 

 Susunan Saraf Pusat: Ensefalopati hipoksik iskemik. Sarnat dan Sarnat 

membagi HIE menjadi 3 stadium. Stadium 1 (ringan) ditandai gelisah, iritabel, 

tonus otot masih normal, hiperrefleksi, takikardi, sekresi saluran nafas 

berkurang, motilitas gastrointestinal menurun, pupil dilatasi, belum terjadi 

kejang. Stadium 2 (sedang) ditandai letargik, hipotoni, kelemahan otot 

proksimal, refleks melemah, bradikardi, sekresi saluran nafas berlebihan, 

motilitas gastrointestinal meningkat, pupil miosis, kejang. Pada stadium 3 

(berat) ditandai stupor dan flaksid, hiporefleksi, tidak dapat mengenyut, 

refleks moro menghilang, pupil anisokor, refleks pupil menurun, suhu tidak 

stabil, dan kejang berulang. Ensefalopati hipoksik iskemik bisa terjadi pada 12 

jam sampai 3 hari pertama kehidupan.
3,27,28,29 

Gangguan pertukaran gas fetal – plasenta 

 

2, 2  

 

Penurunan Cardiac Output   

 

Penurunan aliran darah dan hantaran oksigen ke otak 

 

Cedera otak hipoksik / iskemik 

     Gambar 2. Patofisiologi HIE30  
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 Paru: Faktor penyebab keluarnya mekonium adalah stress intrauterin seperti 

hipoksia, asfiksia, dan asidosis. Hipoksia meyebabkan peningkatan peristaltic 

gastrointestinal dan relaksasi tonus otot spinkter ani, sehingga terjadi 

pengeluaran mekonium. Apabila fetus mengalami gasping intrauterine, maka 

terjadilah aspirasi mekonium.27,28 

 Ginjal : Perinatal hipoksemia menyebabkan penurunan aliran darah ke ginjal 

akibat vasokonstriksi renal dan penurunan laju filtrasi glomerulus. Selain itu 

juga terjadi aktivitasi sistem renin angiotensin-aldosteron dan sistem adenosin 

intrarenal yang menstimulasi pelepasan katekolamin dan vasopresin. Semua 

faktor ini akan mengganggu hemodinamik glomeruler.
30,31,32

      

 Kardiovaskuler : Disfungsi miokard dan penurunan kontraktilitas, syok 

kardiogenik, gagal jantung. Bayi dengan hipotensi dan curah jantung yang 

rendah akan mengalami gangguan autoregulasi otak sehingga risiko kerusakan 

otak karena hipoksi-iskemi meningkat.
27

     

 Hematologik : Trombositopeni, pembekuan intravaskuler menyeluruh (PIM). 

Pembekuan intravaskuler menyeluruh dicetuskan oleh hipoksia, asidosis dan 

hipotensi. Konsumsi trombosit dan faktor pembekuan terutama fibrinogen dan 

faktor V mengakibatkan timbulnya perdarahan yang luas.27,30 

 Gastrointestinal : enterokolitas nekrotikan (EKN); hal ini disebabkan 

proliferasi bakteri ke dalam mukosa usus yang mengalami hipoksia dan 

iskemia.27 

 Metabolik : pada asfiksia perinatal terjadi asidosis, hipoglikemi, hipokalsemi, 

hiponatremi, hipomagnesemi.27 
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 Infeksi / sepsis neonatal. Asfiksia merupakan faktor yang mempermudah 

terjadinya infeksi sistemik. Cidera sel akibat hipoksia akan memacu respon 

peradangan dan terjadi perubahan pada sistem limfatik, yaitu peregangan sel 

pembatas pembuluh limfe terkecil, dengan demikian akan mempermudah 

mikro organisme masuk ke dalam pembuluh limfe dan diteruskan ke aliran 

pembuluh darah, menyebar ke tempat lain. Aktivitas kemotaksis lekosit dan 

mekanisme mikrobisidal sel polimorfonuklear terhambat, mengakibatkan 

mudahnya kuman berkembang biak.27,29 

2.3 Ensefalopati Neonatal  

2.3.1 Definisi 

   Suatu sindroma klinis berupa gangguan fungsi neurologis pada hari-hari 

awal kehidupan bayi aterm, ditandai oleh kesulitan memulai maupun 

mempertahankan pernafasan, depresi tonus dan refleks, tingkat kesadaran 

subnormal dan seringkali berhubungan dengan kejang.
6,33,34

 

2.3.2 Etiologi 

   Selama bertahun-tahun, dianggap bahwa asfiksia janin selama persalinan 

adalah penyebab utama ensefalopati neonatal dini, namun makin lama makin 

dimengerti bahwa selain asfiksia, ada sejumlah penyebab Ensefalopati Neonatal 

yang lainnya, termasuk infeksi, kelainan-kelainan neuromuskular seperti distrofia 

miotonik, trauma kelahiran yang berat dan kelainan metabolik yang semuanya 

dapat menimbulkan gejala dan tanda yang hampir sama. Tingkat keparahan 

ensefalopati bervariasi dan diklasifikasikan menjadi kategori ringan, sedang dan 

berat.33,34 
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2.3.3. Patofisiologi 

   Fetus dan neonatus  lebih tahan terhadap asfiksia dibandingkan  pada 

dewasa. Hal ini dibuktikan bahwa  pada  saat  terjadi  hipoksik  iskemik,  fetus  

berusaha  mempertahankan  hidupnya  dengan mengalihkan darah (redistribusi) 

dari paru-paru, gastrointestinal, hepar, ginjal, limpa, tulang, otot, dan kulit, 

menuju ke otak, jantung, dan adrenal (diving reflex). Pada fetal distress maka 

peristaltik usus  meningkat,  spinchter  ani  terbuka,  mekonium  akan  keluar  

bercampur  dengan  air  ketuban, skuama, lanugo, akan masuk ke trakea dan paru-

paru, sehingga tubuhnya berwarna hijau dan atau kekuningan.  Kombinasi  antara  

fetal  hypoxia  yang  kronis  dengan  cedera  hipoksik  iskemik  akut setelah lahir 

mengakibatkan kelainan neuropatologi yang sesuai dengan umur 

kehamilannya.
29,35

  

   Pada  hipoksia  yang  ringan,  timbul  detak  jantung  yang  meningkat,  

meningkatkan  tekanan darah  yang  ringan  untuk  memelihara  perfusi  pada  

otak,  meningkatkan tekanan vena  sentral,  dan curah jantung. Bila  asfiksianya 

berlanjut  dengan  hipoksia yang  berat,  dan  asidosis, timbul detak jantung yang 

menurun, curah jantung yang menurun, dan menurunnya tekanan darah sebagai 

akibat gagalnya  fosforilasi  oksidasi  dan  menurunnya  cadangan  energi.  

Selama  asfiksia  timbul  produksi metabolik anaerob, yaitu asam laktat. Selama 

perfusinya jelek, maka  asam laktat tertimbun dalam jaringan  lokal.  Pada  

asidosis  yang sistemik,  maka  asam  laktat  akan dimobilisasi  dari  jaringan  ke 

seluruh tubuh seiring dengan perbaikan perfusi. Hipoksia akan mengganggu 

metabolisme oksidatif serebral  sehingga  asam  laktat  meningkat  dan  pH  
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menurun,  dan  akibatnya  menyebabkan  proses  glikolisis  anaerobik  tidak  

efektif  dan produksi  ATP  berkurang.  Jaringan  otak  yang  mengalami hipoksia  

akan  meningkatkan  penggunaan  glukosa.  Adanya  asidosis  yang  disertai  

dengan menurunnya glikolisis,  hilangnya  autoregulasi  serebrovaskuler,  dan  

menurunnya  fungsi  jantung, menyebabkan iskemia dan menurunnya  distribusi 

glukosa pada setiap jaringan. Cadangan glukosa menjadi  berkurang,  cadangan  

energi  berkurang,  dan  timbunan  asam  laktat  meningkat.  Selama hipoksia  

berkepanjangan,  curah  jantung  menurun,  aliran  darah  otak  menurun,  dan  

adanya kombinasi proses hipoksik-iskemik menyebabkan kegagalan sekunder dari 

oksidasi fosforisasi dan produksi  ATP  menurun.  Karena  kekurangan  energi,  

maka  ion  pump  terganggu  sehingga  timbul penimbunan Na
+
, Cl

-
, H2O, Ca

2+
 

intraseluler, K
+
, glutamat, dan aspartate ekstraseluler.

29, 35,36,37 

   Mekanisme  kerusakan  tingkat  seluler  pada  neonatus  yang  mengalami  

asfiksia  sekarang  masih dalam  penelitian.  Teori  yang  dianut  kematian  sel  

otak  melalui  proses  apoptotis  dan  nekrosis, tergantung perjalanan prosesnya 

akut atau kronis, lokasi, dan stadium perkembangan parensim otak yang 

cedera.38,39 

   Kedua bentuk kematian sel ini berbeda. Kematian sel nekrotik ditandai 

dengan sekelompok sel neuron edema, disintegrasi dari membran, pecahnya sel, 

isi sel tumpah ke rongga ekstraselular yang  memberikan  reaksi  inflamasi  dan  

fagositosis.  Apoptosis  terjadi  pada  sel  individu,  sel mengerut/mengecil, 

kromatin  kelihatan piknotik, membran sel membentuk gelembung-gelembung 

(“blebbing”), inti sel berfragmentasi dan  sel  terbelah-belah dengan masing-
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masing pecahan  (yang mengandung pecahan nukleus dan organella) terbungkus 

oleh membran sel  yang utuh,  ini  disebut “apoptotic  bodies”.  Apoptotic  bodies  

ini  kemudian  akan  mengalami  fagositosis  oleh  makrofag ataupun sel 

sekitarnya. Kematian sel nekrotik terjadi segera setelah adanya injury 

(immediately cell death)  dan  terutama  terjadi  pada  sel  neuron  yang  mature.  

Sebaliknya  kematian  sel  apoptotik terjadinya lebih lambat (delayed cell death) 

dan terutama terjadi pada sel neuron yang immature.38,39 

Nekrosis  

   Berkurangnya  pasokan  glukosa  ke  otak  akan memicu  terjadinya  influx 

Ca
2+

  ke  dalam  sel dan  ekspresi gluatamat  yang meningkat. Hal ini didukung  

oleh hilangnya keseimbangan potensial membran  dan  terbukanya  saluran  ion  

yang  “voltage-dependent”  (VDCC  =  Voltage  Dependent Calcium  C hannels).  

Metabolisme  glukosa  beralih  ke  proses  yang  anaerobik,  ATP  terkuras  dan 

terjadinya lactic acidosis. Glutamat memicu reseptor NMDA (N-Methyl-D-

Aspartate) dengan efek membuka  reseptor  tersebut  untuk  Ca2+  masuk.  Ion  

Calcium  yang  masuk  di  dalam  neuron mengaktifkan  enzim-enzim  seperti  

protease,  lipase,  endonuclease  dan  berakibat  pada  fosfolipid sebagai 

konstituen  sel  membran.  Terjadi  mobilisasi  asam  arakidonat  yang  diproses  

oleh lipoksigenase  dan  siklo-oksigenase  dalam  sitosol  menjadi  leukotrienes,  

prostaglandin  dan  tromboksan.  Proses  ini  diserta  pelepasan  radikal  oksigen  

bebas  yang  berakibat  terjadinya proses peroksidasi  membran  sel  yang  

kemudian  pecah  dan  isi  sel  mengalir  keluar.  Neuron  mengalami kematian  

akibat  nekrosis.  Proses  peroksidasi  diperberat  dengan  terbentuknya  NO  
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(nitric  oxide) sebagai  akibat  enzim  Nitric  Oxide  Syntase  diaktifkan  oleh  

kadar  ion  Ca2+  intra-selullar  yang meningkat tajam, NO dengan radikal oksigen 

bebas membentuk peroksinitrit suatu senyawa  yang sangat reaktif (merusak) 

karena memacu proses peroksidasi lipid. Reaksi peradangan dan ekspresi sitkin  

pro-inflamasi  berakibat  mobilisasi  lekosit  polymorphonuclear  dan  timbulnya  

intercellular adhesion  molecules  (ICAM),  lekosit  beraggregasi  di  dinding  

kapiler  dan  efek  menyumbat  ini berakibat  no-reflow  phenomena  yang  

menyebabkan  secondary  ischemia.  Proses  reperfusi  yang terjadi  spontan  

maupun  karena  upaya  terapetik  membuat  pembentukan  radikal  oksigen  

bebas (Reactive Oxygen Species = ROS) meningkat karena pengaliran kembali 

darah ke jaringan di mana taraf  ekstraksi  oksigen  sudah  meningkat  tajam.  

Kedua  hal  ini  menyebabkan  meningkatnya kerusakan jaringan yang dikenal 

sebagai “reperfusion injury”.
29,39

   

Apoptosis 

   Influx Ca2+ berakibat mitokondria  menjadi  “overloaded”  dalam  usaha  

mengatasi  influx tersebut,  terjadi  kegagalan metabolik  pada  mitokondria. 

Akibatnya  cytocrome-c  bocor dari  ruang intermembran  mitokondria  dan  

berikatan  membentuk  suatu  kompleks  dengan  apaf-1  (Apoptotic Protease  

Activating  Factor)  dan  pro-caspase9,  yang  disebut:  “Apoptosome”.  

Apoptosome mengaktifkan caspase  (Cysteine aspartic acid-specific  protease)9,  

yang selanjutnya mengaktifkan pro-caspase3 menjadi caspase3  yang aktif.  

Caspase  8 dan  9 adalah “initiator caspase” sedangkan caspase  3,6,  dan  7  

disebut  “effector  caspases”  karena  mengeksekusi  proses  apoptosis,  yaitu 
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merombak enzim, unsur protein rangka sel (ß-actin, lamins, fodrin, dan lain-lain), 

ICAD (Inhibitor of Caspase Activated DNAse) yang berakibat DNAse menjadi 

aktif dan merusak DNA nukleus dan protein-protein lainnya yang  terlibat dalam 

regulasi  (ketahanan)  “survival” sel seperti Bcl-2,  Bcl-xL,  phospholipase  A2,  

dan  protein  kinase  Co,  hingga  akhirnya  mengakibatkan  apoptosis,  atau sering  

juga disebut: “programmed Cell  Death”.  Bcl-2,  Bcl-xL, Bax, Bid,  dan  Bad 

adalah protein yang  tergolong  “Bcl2-family”  dan  bersifat  pro-apoptotik  (Bax,  

Bid,  dan Bad) dan  anti-apoptotik (Bcl-2, Bcl-xL). Bax dan Bid mengakibatkan 

terjadinya Permeability Transition Pore (PTP) pada membran luar mitokondria 

sehingga cytochrome-c bisa bocor keluar dengan akibat apoptosis. Bcl-2 dan Bcl-

xL mencegah terjadinya PTP ini. Bax bisa bekerja dengan membuat saluran untuk 

Ca atau meningkatkan  Bcl-2  sehingga  efek  anti-apoptotik  Bcl-2  terhalang,  

demikian  pula  Bad  mengikat Bcl-xL.  Kerusakan  pada  DNA  terjadi  karena  

antara  lain:  AIF (Apoptosis  Inducing  Factor)  yang berasal  dari  ruang  

intermembran  mitokondria,  bertranslokasi  ke  nukleus  dan  menimbulkan  

kerusakan, aktifnya endonucleases seperti Endonuclease G, PARP (Poly-ADP 

Ribose Polymerase) memicu  kematian  sel  melalui  apoptosis  dengan  

menempuh  berbagai  jalur.  Salah  satu  jalur melibatkan (protein) reseptor CD95 

atau FAS receptor (yang tergabung dalam TNF receptor family) beserta  Fas  

ligand,  yang  disebut  TRAIL  (TNF  Receptor  Apoptosis  Inducing  Ligand)  

yang membentuk  jalur  menuju  apoptosis  yang  disebut  jalur  ekstrinsik  atau  

juga  “Death  Receptor Pathway”.  Dibedakan dengan  jalur mitokondria yang 

disebut jalur intrinsik,  keduanya  melibatkan caspase. Disamping itu masih ada 
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satu jalur yang tidak melibatkan caspase, dinamakan: “Caspase-independent  

Pathway”  yang  dipicu  oleh  keluarnya  AIF  dari  mitokondria,  dan  karena  

pengaruh aktivasi  PARP  bertranslokasi  ke  nukleus  dan  menimbulkan  

fragmentasi  DNA,  diikuti  apoptotic death.29,38  

 

 

 

Gambar 3. Kematian sel terprogram (apoptosis) dan nekrosis.38 

   Kelainan anatomi otak yang timbul pada bayi pasca ensefalopati 

neonatal/HIE amat bervariasi, bergantung pada penyebab HIE-nya dan dapat 

dijumpai lebih dari satu macam lesi. Pada bayi cukup bulan patologinya terutama 
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terletak pada korteks serebral dan ganglia basalis. Nekrosis neuronal selektif 

adalah neuropatologi yang sering dijumpai. Lokasi utama terjadinya nekrosis 

adalah korteks serebral, diensefalon, ganglia basalis, batang otak dan serebellum. 

Traumanya berkaitan dengan gejala klinisnya, seperti gangguan kesadaran, 

kejang, hipotoni, kesulitan menetek. 

 Nekrosis serebral parasagittal: lesi bilateral, simetris dan terjadi di korteks 

serebral serta substansia alba subkortikal, khususnya disisi parieto-

oksipital. Daerah-daerah ini mewakili zona perbatasan perfusi dari arteri-

arteri serebral utama. 

 Status marmoratus: pada lesi ini, ganglia basalis khususnya nukleus 

kaudatus, putamen, dan thalamus, menunjukkan hilangnya neuron, gliosis, 

dan hipermyelinisasi menyebabkan diskolorisasi putih kelereng (marble 

white discoloration) pada daerah-daerah ini. Ini adalah tipe neuropatologi 

yang paling jarang di jumpai, dan evolusi penuhnya dapat membutuhkan 

waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. 

 Nekrosis otak fokal dan multi fokal: lesi ini adalah daerah-daerah nekrosis 

lokalisata yang relatif besar di parenkim, korteks dan substansia 

albasubkortikal. Daerah yang paling sering terkena adalah zona yang 

diperfusi oleh arteri serebral media. 

 Leukomalasia periventrikuler: lesi ini ditandai oleh nekrosis substansia 

alba, yang secara kasar terlihat sebagai bercak-bercak putih yang 

berdekatan dengan sudut eksternal ventrikel lateralis. Lokasi ini adalah 
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daerah perbatasan antara cabang-cabang arteri-arteri serebral utama yang 

berpenetrasi. Lesi ini lebih sering dijumpai pada bayi prematur daripada 

bayi cukup bulan.29,35 

2.4. Pengaruh Ensefalopati Neonatal akibat Asfiksia Neonatorum 

terhadap Gangguan Perkembangan Neurologis. 

   Identifikasi anak yang beresiko menderita gangguan di kemudian hari sulit 

untuk dilakukan segera setelah lahir. Penelitian telah menunjukkan bahwa 

neonatus dengan fungsi vital yang terdepresi setelah persalinan akan meninggal, 

mengalami disabilitas berat, atau tampak tumbuh normal.
9
 Namun hanya ada 

sedikit penelitian follow up jangka panjang yang menyediakan informasi tentang 

risiko dari disabilitas-disabilitas yang lebih ringan.
6
 

   Pada tahun 1953, Virgina Apgar mengusulkan suatu skor klinis untuk 

meningkatkan penilaian status klinis bayi setelah lahir.
40

 Skor Apgar memberikan 

nilai numerik total dari lima tanda klinis: denyut jantung, usaha nafas, iritabilitas 

refleks, tonus otot, dan warna. Masing-masing tanda diberikan nilai dari 0 hingga 

2, dan skor 7-10 dianggap sebagai kisaran normal. Skor Apgar yang rendah 

sendiri bukanlah bukti asfiksia intrapartum, namun mungkin berhubungan dengan 

prematuritas, malformasi kongenital, infeksi perinatal, atau sedasi atau anestesi 

maternal. Skor Apgar telah mendapat pengakuan di seluruh dunia sebagai petanda 

vitalitas anak segera setelah lahir, namun nilainya sebagai prediktor disabilitas di 

kemudian hari masih diperdebatkan.6,26 

   Pada tahun 1976, Sarnat dan Sarnat menggambarkan neonatus-neonatus 

dengan ensefalopati pasca gawat janin. Ensefalopati Neonatal dapat didefinisikan 
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sebagai sebuah sindrom klinis dari fungsi neurologik yang terganggu pada hari-

hari terawal kehidupan pada bayi cukup bulan, bermanifestasi berupa kesulitan 

memulai dan mempertahankan pernapasan, depresi tonus dan refleks, tingkat 

kesadaran subnormal, dan seringkali disertai kejang.25,33,34 

   Satu hubungan antara Skor Apgar yang rendah dikombinasi dengan 

Ensefalopati Neonatal dan diikuti kematian atau cacat neurologik mayor telah 

banyak diketahui.8,14,41 Penelitian kohort berbasis populasi oleh Moster D dkk 

(2002) membuktikan bahwa anak dengan skor apgar rendah dan diikuti tanda 

depresi serebral  memiliki peningkatan risiko menderita gangguan perkembangan 

neorologis dan kesulitan belajar.
6 

   Kombinasi skor Apgar lima menit 3 atau kurang dan tanda depresi serebral 

berikutnya seperti kejang, terapi ventilator, atau kesulitan menetek dalam periode 

neonatal awal membawa peningkatan resiko secara bermakna untuk berbagai 

disabilitas minor di kemudian hari.
6
 Hal ini meliputi gangguan motorik minor, 

keterlambatan perkembangan ketrampilan, diagnosis-diagnosis yang terkait 

dengan kelainan hiperaktivitas / defisit perhatian, epilepsi, strabismus, 

penggunaan kacamata, kebutuhan akan sumber daya tambahan di taman kanak-

kanak dan sekolah, prestasi dalam belajar, membaca, mengeja, dan matematika 

yang di bawah rata-rata, dan skor-skor patologik terkait dengan kepatuhan, 

agresifitas, pasifitas, kecemasan, pembelajaran akademik, prestasi akademik, dan 

perkembangan motorik halus. Anak dengan skor Apgar rendah, namun tanpa 

diikuti gejala Ensefalopati Neonatal atau anak dengan gejala seperti tadi namun 
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tanpa didahului skor Apgar yang rendah, tampaknya hampir tak mengalami 

peningkatan risiko untuk menderita defisit-defisit di atas.6,8,19 

2.5. Penilaian Gangguan Perkembangan Neurologis 

   Deteksi dini adanya kelainan perkembangan ini sangat penting artinya agar 

diagnosis maupun pemulihannya dapat dilakukan lebih awal, sehingga tumbuh 

kembang anak dapat berlangsung seoptimal mungkin.2,16,17  

   Salah satu alat skrining yang dapat digunakan untuk menilai 

perkembangan neurologis adalah BINS (Bayley Infant Neurodevelopmental 

Screener). Alat skrining ini dibuat untuk menilai anak umur 3–24 bulan. Akurasi 

tes ini tiap kelompok umur adalah 75-86 %, membutuhkan waktu 10-15 menit dan 

mudah dilakukan. Tujuan dari program skrining perkembangan ini adalah untuk 

menetapkan tingkat perkembangan neurologis, menjaring adanya gangguan atau 

penyimpangan dari perkembangan yang normal dan mendeteksi faktor risiko 

gangguan perkembangan dikemudian hari. Sektor-sektor yang dinilai dalam BINS  

meliputi : 

a. Neurologis : sektor ini menilai ‘keutuhan’ fungsi-fungsi neurologis dari 

perkembangan otak. Termasuk dalam kategori ini adalah : evaluasi dari 

tonus otot (hipo/hipertonia), kontrol kepala/leher, gerakan asimetri, 

mengeluarkan air liur yang berlebihan dan gerakan motorik yang 

berlebihan. 

b. Reseptif : sektor ini meliputi masuknya informasi ke dalam otak yaitu 

sensasi dan persepsi, yang masuk lewat proses penglihatan, pendengaran 

dan taktil. 
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c. Ekspresif : sektor ini ditunjukkan sebagai aktivitas-aktivitas yang meliputi 

: motorik halus (kemampuan memegang, memanipulasi suatu obyek 

dengan jari-jari, koordinasi mata-tangan), motorik oral (vokalisasi, 

verbalisasi) termasuk fungsi verbal kognitif dan motorik kasar (duduk, 

merangkak, berjalan). 

d. Kognitif : sektor ini meliputi fungsi memori, kemampuan belajar, berpikir 

dan menganalisa, termasuk perhatian, kemampuan memecahkan masalah 

dan integrasi dari fungsi otak yang bervariasi. 

   Sektor-sektor ini tersusun dalam 11-13 tugas, yang kemudian dinilai 

apakah anak mampu/tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Setelah dinilai, 

kemudian dikategorikan apakah anak yang dinilai termasuk golongan risiko 

rendah, sedang atau tinggi.
42 

   Namun penting untuk diingat bahwa dengan skrining dan mengetahui 

adanya masalah pada perkembangan neurologis anak tidak berarti diagnosis pasti 

dari kelainan tersebut telah ditetapkan. Skrining dipergunakan untuk memberi 

petunjuk apakah bayi atau anak yang diperiksa perkembangan neurologisnya 

sesuai atau kurang dari normal.16,42 

 


