
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bayi berat lahir rendah 

 Bayi berat lahir rendah bisa merupakan bayi yang lahir aterm (masa 

gestasi antara 37-42 minggu) maupun preterm (masa gestasi < 37 minggu). Untuk 

bayi berat lahir rendah yang lahir aterm bisa disebut dengan bayi kecil untuk masa 

kehamilan (KMK), yaitu bayi yang dilahirkan dengan berat lahir <10 persentil 

menurut grafik Lubchenco.  19,20 

Bayi kecil masa kehamilan bisa mengalami retardasi pertumbuhan 

intrauterin simetris atau asimetris. Retardasi pertumbuhan simetris menandakan 

bahwa gangguan terletak pada  otak dan tubuh dan terjadi di awal kehidupan 

janin. Sedangkan retardasi pertumbuhan asimetris menandakan bahwa 

pertumbuhan tubuh lebih terhambat dibandingkan otak, dimana ukuran hepar dan 

timus mengalami penurunan, dan terjadi mulai trimester kedua. Secara umum, 

faktor intrinsik menyebabkan retardasi pertumbuhan simetris, sementara faktor 

ekstrinsik menyebabkan retardasi pertumbuhan asimetris. Yang dimaksud faktor 

intrinsik antara lain anomali kromosom, infeksi TORCH kongenital, sindrom 

dwarf, beberapa inborn errors of metabolism, dan obat-obatan. Sedangkan faktor 

ekstrinsik yang menyebabkan retardasi pertumbuhan asimetris terjadi pada akhir 

trimester kedua dan trimester ketiga, yaitu ketika nutrien janin, terutama glukosa 

dan lipid sangat berperan dalam penyimpanan energi dalam bentuk glikogen dan 

lemak (baik lemak coklat dan putih). Penurunan jumlah ketersediaan energi bagi 

janin ini bisa membatasi penyimpanan lemak dan glikogen serta pertumbuhan otot 

skeletal namun tidak mengganggu pertumbuhan tulang dan otak.  21 
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Dari berbagai penelitian akhir-akhir ini baik di negara maju maupun negara 

berkembang telah dilaporkan bahwa hipertensi pada orang dewasa berhubungan 

dengan berbagai keadaan bayi berat lahir rendah seperti : 

a. Terdapat tendensi meningkatnya tekanan darah dengan menurunnya berat 

lahir 

b. BBLR, terutama bila disertai akselerasi berat badan pada masa anak, 

mempunyai risiko peningkatan hipertensi pada waktu dewasa 

c. Hubungan tersebut tidak berbeda pada pasien pria atau wanita 

 Hubungan tersebut diatas juga ditemukan antara berat lahir dan penyakit 

jantung koroner. Pada beberapa penelitian disimpulkan bahwa risiko PJK terjadi 

bila terdapat gangguan pertumbuhan selama masa janin dan masa bayi atau terjadi 

akselerasi terlalu cepat dari berat badan pada masa anak. Demikian pula hubungan 

gangguan pertumbuhan dalam rahim, menimbulkan pula risiko penyakit lain 

seperti Diabetes Mellitus (DM). Berdasarkan pengamatan ditemukan kejadian 

DM yang meningkat dengan menurunnya berat lahir, panjang badan, index 

ponderal dan berat placenta.22,23  

 The fetal origins hypothesis mengemukakan bahwa penyakit jantung 

koroner, dibetes tipe 2, stroke dan hipertensi awal dari perkembangan plastisitas, 

merupakan respon dari kekurangan gizi selama kehidupan janin dan bayi.  Life 

history theory  menyatakan bahwa pengalokasian peningkatan energi untuk salah 

satu organ seperti pertumbuhan otak diperlukan pengurangan pengalokasian satu 

atau lebih organ-organ lainnya, seperti proses perbaikan jaringan. Bayi kecil 

memiliki alokasi energi yang kurang, menanggung akibat lebih tinggi, termasuk 
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penyalkit yang akan dialaminya.  Orang yang saat lahir memiliki berat kecil 

sangat rentan terhadap penyakit melaluai 3 proses yaitu : 

1.  Memiliki sedikit sel di organ kunci seperti ginjal. Satu teori menyatakan 

bahwa hipertensi yang diinisiasi berkurangnya jumlah glomeruli 

didapatkan pada orang yang saat lahir kecil, berkurangnya jumlah 

glomeruli menyebabkan peningkatan aliran darah setiap glomerulus. 

Hiperfiltrasi ini diduga mengarah berkembangnya glomerulo-sclerosis 

dikombinasikan hilangnya glomeruli disertai proses penuaan normal, 

menyebabkan percepatan yang berkaitan hilangnya glomeruli, dan siklus 

perjalanan alamiah peningkatan tekanan darah dan hilangnya glomerular. 

Bukti langsung yang mendukung hipotesis ini berasal dari penelitian 

tentang ginjal pada orang-orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas, 

menderita hipertensi memiliki glomerulus sedikit namun besar.  

2. Pertumbuhan janin yang lambat dapat dihubungkan dengan terjadinya 

penyakit kemudian hari adalah proses pengaturan hormone dan 

metabolisme. Resistensi insulin, yang berhubungan dengan berat lahir 

rendah, dapat dipandang sebagai persistensi respon janin konsentrasi 

glukosa darah dipertahankan untuk kepentingan otak, tetapi dengan 

mengorbankan transportasi glukosa ke dalam otot dan pertumbuhan otot. 

3. Berat lahir rendah yang berhubungan dengan penyakit akan terjadi 

kemudian hari adalah bahwa orang yang berat kecil saat lahir lebih rentan 

terhadap lingkungan yang merugikan di kemudian hari. Pengamatan pada 

hewan menunjukkan bahwa lingkungan selama perkembangan, secara 
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permanen mengubah tidak hanya struktur tubuh dan fungsi tetapi juga 

tanggapan terhadap pengaruh lingkungan yang dihadapi di kemudian hari. 

Salah satu penjelasan dari penelitian Barker (2004) menekankan konsekuensi 

psikososial dari posisi terbawah dalam hirarki sosial, seperti yang ditunjukkan 

oleh pendapatan rendah dan kelas sosial, menunjukkan bahwa persepsi dari status 

sosial rendah dan kurangnya keberhasilan menyebabkan perubahan dalam jalur 

neuroendokrin dan terhadap terjadinya penyakit. Penghasilan rendah akan 

memberikan efek menderita penyakit jantung koroner pada laki-laki dewasa di 

kemudian hari namun hal ini masih dalam perdebatan. 22 

 Resistensi insulin pada otot dapat dijelaskan pada beberapa tingkat 

molekul dari urutan DNA selama transkripsi gen untuk translation dan 

posttranslational  yang mempengaruhi kadar dan fungsi protein. Setelah 

memasuki sel, glukosa terfosforilasi oleh heksokinase II (HKII) dan baik 

disimpan sebagai glikogen atau dikatabolisme untuk menghasilkan ATP melalui 

glikolisis dan oxidative phosphorylation (OXPHOS) di mitokondria. Gen 

mitokondria mengatur jalur OXPHOS, termasuk peroxisome proliferator-

activated receptor- coactivator-1 (PPARGC1A), yang menurunkan regulasi 

dalam otot rangka pasien Diabetes tipe 2 dan beberapa bukan diabetes namun 

tidak pada semua penelitian. Penelitian sebelumnya diperagakan mengurangi 

ekspresi mRNA dari HKII pada pasien Diabetes tipe 2  dan dinyatakan bahwa 

ekspresi penurunan glukosa transporter-4 (GLUT4) mungkin mendahului 

perkembangan intoleransi glukosa. Ekspresi gen PPARGC1A tampaknya sangat 

dipengaruhi oleh tingkat aktivitas fisik, aktivitas fisik mempengaruhi ekspresi gen 
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dari HK2 dan GLUT4 serta gen lain yang terlibat dalam metabolisme glukosa , 

seperti thioredoxin-interacting protein (TXNIP) dan rasrelated associated with 

diabetes (RRAD). Gen yang terlibat dalam peradangan dan stres oksidatif serta 

encoding gen sejumlah fungsi metabolik lainnya merupaka potensial berkontribusi 

terhadap perkembangan resistensi insulin dan Diabetes tipe 2. Faktor epigenetik 

seperti metilasi DNA mungkin  berperan penting dalam mengatur ekspresi gen. 

Peningkatan metilasi DNA, PPARGC1A telah diidentifikasi pada pasien Diabetes 

tipe 2 di jaringan yang berbeda serta otot skeletal subyek berat lahir rendah 

dengan peningkatan risiko berkembangnya Diabetes tipe 2. 

2.2 Kecil masa kehamilan 

2.2.1 Definisi 

 Definisi Small for Gestational Age (Kecil Masa Kehamilan) dijelaskan 

sebagai berat badan bayi lebih rendah dari populasi normal atau lebih rendah dari 

berat badan yang telah ditentukan sebelumnya. KMK didefinisikan sebagai berat 

badan bayi dibawah persentil 10 atau lebih dari dibawah 2 standar deviasi sesuai 

usia kehamilan. Ponderal index merupakan suatu formula yang dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi massa jaringan lunak pada bayi yang tidak sesuai dengan 

perkembangan skeletal. Oleh karena itu, Ponderal index dibawah persentil 10 

digunakan untuk identifikasi bayi PJT. 12  Jadi, semua bayi PJT belum tentu 

KMK, dan semua bayi KMK belum tentu kecil sebagai hasil dari proses restriksi 

pertumbuhan. 2,9 
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          Ponderal Index = Birth Weight x 100 

                          Crown-heel length 

KMK tidak dapat didefinisikan secara langsung. Hal ini membutuhkan 

beberapa persyaratan, seperti: 14 

1) Pengetahuan yang akurat tentang usia kehamilan (idealnya 

berdasarkan pemeriksaan USG pada trimester pertama usia 

kehamilan), 

2) Pengukuran yang tepat pada saat kelahiran meliputi berat badan, 

panjang badan, dan lingkar kepala, dan  

3) Patokan terhadap data referensi dari populasi yang relevan. 

Patokan ini memiliki berbagai variasi pada per sentil ke-10, 3, 

atau kurang dari 2 SD dari nilai rata-rata (per sentil ke 2). 

 Beberapa penelitian menjelaskan tentang definisi KMK sebagai berat atau 

panjang lahir dibawah persenil 3, 5, atau 10 sesuai masa kehamilan, meskipun � 2 

SD secara umum digunakan untuk mengelompokkan sebagian besar bayi dengan 

gangguan pertumbuhan pada saat janin. Sejumlah penelitian mendefinisikan pola 

pertumbuhan dan respon pasien terhadap pengobatan Growth Hormon dengan 

menggunakan -2 SD sebagai cuttoff untuk KMK. Secara luas deskripsi KMK 

mencakup berat badan lahir rendah tetapi panjang lahir normal, sebaliknya, bayi 

yang lahir dengan panjang badan yang pendek dengan berat badan lahir normal, 

beberapa anak yang lahir dengan KMK memiliki panjang dan berat badan lahir 

yang rendah. Karenanya, bayi yang lahir dengan KMK dapat diklasifikasikan 
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sebagai KMK dengan berat badan rendah, KMK dengan panjang badan  rendah, 

atau KMK dengan berat dan panjang badan yang rendah. 15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Klasifikasi bayi baru lahir (kedua jenis kelamin) pada pertumbuhan intrauterin dan usia 

kehamilan. 

Sumber : Gomella TL, Cunningham MB, Eyal FG, Zenk KE 12 

2.2.2 Etiologi 

Membicarakan tentang etiologi Small Gestational Age/KMK 
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membutuhkan pembahasan faktor-faktor fisiologi yang mempengaruhi 

pengukuran saat lahir secara menyeluruh, baik faktor-faktor patologi secara 

langsung atau tidak langsung yang dapat mengganggu pertumbuhan saat janin. 2 

Penyebab bayi KMK dapat diketahui meskipun tidak secara pasti, mekanisme 

yang mendasari bermacam-macam dan dapat mempengaruhi panatalaksanaannya. 

Mekanisme  utama dihubungkan dengan mtabolisme abnormal yang bervariasi 

dan dapat mempengaruhi penentuan pengelolaan bayi dengan KMK. Perlu dicatat 

bahwa diagnosis keluarga dengan perawakan pendek, Turner syndrome, sindroma 

perawakan pendek yang lainnya, defisiensi Hormon Pertumbuhan, atau displasia 

skeletal tidak dapat disamakan dengan klasifikasi KMK. Kelemahan pertumbuhan 

saat janin bisa disebabkan banyak faktor mencakup faktor maternal, plasenta, dan 

janin itu sendiri : 2,4 

1. Faktor maternal : umur, paritas, kondisi medis seperti hipertensi, infeksi 

(biasanya toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, dan herpesvirus), 

malnutrisi, penggunaan alkohol, merokok. 

2. Faktor plasenta : meliputi ketidaksesuaian antara perfusi plasenta dan 

oksigenasi janin, pemeriksaan plasenta oleh patologis dapat membantu 

menemukan penyebabnya termasuk vaskular. 

3. Faktor janin : kromosom abnormal, dan kerusakan genetika, tes genetik 

khusus dan atau konsultasi dengan ahli genetika sangat berguna. 

Faktor-faktor tersebut diatas dapat dilihat pada tabel 2: 
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Tabel 2. Faktor-faktor yang berhungan dengan meningkatnya insidensi bayi 

lahir KMK 

Faktor janin  

 Abnormalitas karyotipik 

  Trisomi 21 (Sindroma Down) 

  Trisomi 18 (Sindroma Edward) 

  Monosomi X (Sindrome Turner) 

  Trisomi 13 (Disgenesis Gonad) 

 Abnormalitas kromosom lainnya 

  Delesi Autosomal 

  Kromosom Ring 

 Penyakit Genetik 

  Akondroplasi 

  Sindroma Bloom 

 Kongenital Anomali 

  Sindroma Potter 

  Abnormalitas Kardial 

Faktor Maternal 

 Kondisi Medis 

  Hipertensi 

  Penyakit ginjal 

  Diabetes Melitus (stadium lanjut) 

  Penyakit kolagen vaskular (sistemik lupus eritematosus) 

  Hipoksemia Maternal (penyakit jantung sianosis, anemia kronik, penyakit paru kronik) 

 Infeksi 

  Toksoplasmosis 

  Rubela 

  Sitomegalovirus 

  Herpes virus 

  Malaria 

  Tripanosomiasis 

  Human Immunodefisiensi Virus 

  

 

Status Nutrisi 

  Berat prepregnansi rendah 

  Berat prepregnansi rendah dengan pertambahan berat badan sangat kurang selama      hamil 

 Penggunaan/penyalahgunaan zat 

  Merokok 

  Alkohol 

  Illicit drugs 

  Obat terapetik (warfarin,antikonvulsan,agen antineoplastik,antagonis asam folat) 

Faktor Uterine / plasenta 

 Faktor struktural plasenta 
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  Arteri umbilikal tunggal 

  Plasenta bilobate 

  Plasenta hemangioma 

  Lesi fokal, infark 

 Perfusi uteroplasentaplasenta insufisien 

  Implantasi suboptimal 

 Plasenta previa 

 Plasenta letak rendah 

 Abrupsi plasenta 

Faktor demografik 

 Usia Ibu 

  Usia muda 

  Usia tua 

 Tinggi Ibu 

 Berat Ibu 

 Kehamilan 

  Nuliparitas 

  Multiparitas 

 Riwayat Ibu 

  Kelahiran bayi KMK sbelumnya 

Lain-lain 

 Kehamilan ganda 

  Sindrom lanjut yang berhubungan dengan sirkulasi janin 

Sumber : Kiess N, Chernausek SD, Hokken-Koelega ACS 4 

2.2.3 Epidemiologi 

Tahun 2004 di Amerika diperkirakan, 4.115.590 bayi lahir, menandakan 

bahwa 2,3 % dari populasi kira-kira 95.000 bayi lahir dengan KMK. Insidensi 

defisiensi GH diperkirakan 1 : 3500 dan terdiagnos hampir 1200 bayi pada 

interval yang sama.16 Achondroplasia merupakan keadaan yang paling sering 

terjadi pada displasia skeletal dengan perkiraan insidensi antara 1 : 10.000 dan 1 : 

25.000, yang dapat terjadi dalam 160 � 400 bayi pada penelitian cohort. Satu dari 

43 bayi, insidensi bayi yang lahir dengan KMK relatif tinggi dibandingkan dengan 

gangguan pertumbuhan yang lain. Bayi-bayi KMK yang tidak dapat tumbuh kejar 

(kira-kira 10 %) membentuk proporsi yang tinggi pada anak dan saat dewasa 

menjadi perawakan pendek. 17 
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2.2.4 Pertumbuhan intrauterine 

 Ukuran saat lahir ditentukan oleh 2 faktor penting : fungsi plasenta dan 

lamanya kehamilan. Berat lahir rendah dikaitkan dengan variasi dari penyakit 

peri-dan post natal, pertumbuhan yang terlalu cepat pada janin juga dikaitkan 

dengan morbiditas yang signifikan pada saat neonatal dan masa berikutnya. 

Pencegahan terhadap pertumbuhan intrauterin yang buruk dan kelahiran yang 

preterm tergantung pada masalah-masalah yang telah terdeteksi melalui 

pemeriksaan antenatal. Ultrasonografi dianggap sebagai metode dapat yang 

dipercaya untuk menilai pertumbuhan intrauterin dan umur kehamilan tetapi 

memiliki beberapa keterbatasan. Sebagai contoh, bertalian dengan pengukuran 

rutin pada saat usia 18-20 minggu kahamilan adalah mengukur panjang femur, 

ultrasonografi hanya mendeteksi ossifikasi dan tidak mendeteksi massa 

kartilaginous pada ujung tulang, hal tersebut dapat menyebabkan kekeliruan. 

Masalah lain dengan adanya keterbatasan penilaian usia dan pertumbuhan janin 

termasuk dalam menetapkan keterangan yang lebih rinci untuk memprediksi saat 

kelahiran. 18 

 Data orisinil yang dipublikasi oleh Barker dan kawan-kawan (2005) 

menyatakan bahwa terdapat hubungan metabolik berat lahir rendah dan penyakit 

kardiovaskular pada kehidupan sebelumnya namun data tersebut tidak disebutkan 

data epidemiologi yang menyebutkan data berat badan tercantum secara 

keseluruhan namun hanya data berat badan saat umur 1 tahun, selain itu tidak 

terdapat pemeriksaan ultrasonografi pada penelitian cohort Barker�s yang 

subyeknya banyak terdapat bayi lahir dengan prematur dibandingkan bayi dengan 
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KMK.24 Penjelasan serangkaian tentang kehidupan intrauterin, Neel dan 

Hattersley dan Tooke telah diajukan bahwa resistensi insulin telah mediasi secara 

genetik. Genotip insulin-resistant dapat berakibat berat lahir rendah, intoleransi 

glukosa, resistensi insulin, diabetes, dan hipertensi.25 

 

Bagan 2 : Dua kemungkinan penjelasan yang berhubungan bayi lahir KMK dengan resistensi 
insulin,diabetes tipe 2 dan  penyakit jantung iskemik : kondisi intrauterin dan 
genetika janin. 

Sumber     :  Hattersley AT, Tooke JE.25 

 

2.2.5 Komposisi tubuh 

Individu yang lahir dengan KMK memiliki massa otot yang kecil dan 

lemak sentral yang tinggi. Absortiometri dengan sinar X merupakan pemeriksaan 

definitif untuk menilai komposisi tubuh dan telah digunakan untuk tujuan 

penelitian. Indeks massa tubuh / Body Mass Index (BMI) digunakan untuk tujuan 

klinis, tetapi memiliki nilai yang terbatas dalam menentukan komposisi tubuh 

pada anak-anak yang lahir KMK karena rendahnya nilai prediksi terhadap 
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komposisi jaringan otot dan lemak. Berat badan lahir memiliki nilai positif yang 

lemah terkait dengan BMI selanjutnya 26, sedangkan peningkatan berat badan 

yang cepat pada masa anak-anak berhubungan dengan peningkatan kejadian 

obesitas di kemudian hari.27 Dua tinjauan sistematis telah menunjukkan bahwa 

pada masa bayi menyusui dapat melindungi risiko terjadinya obesitas dalam 

jangka panjang. Tidak jauh berbeda untuk bayi KMK. Namun demikian, 

berdasarkan data ini, mungkin tidak tepat diberikan makanan padat berkalori 

untuk bayi yang lahir  KMK. 28 

2.2.6 Dampak neurologis dan intelektual 

Hasil studi observasional berskala besar, terdapat hubungan antara 

gangguan kognitif dengan berat badan lahir rendah, panjang badan lahir yang 

pendek, dan lingkar kepala yang kecil untuk masa kehamilan. Efek gangguan 

kognitif ini adalah sedang namun bermakna. Mereka tumbuh tanpa tahap tumbuh 

kejar terkait dengan tinggi badan dan / atau lingkar kepala.29 Bayi yang terlahir 

sebagai bayi KMK, khususnya berhubungan dengan kemampuan kognitif yang 

lebih rendah dalam bidang matematika dan kepahamannya dalam hal membaca, 

lebih emosional, dan memiliki Gangguan Perhatian dan Perilaku Hiperaktif 

(GPPH). Hasil penelitian yang diperoleh, perlu dilakukan evaluasi dan intervensi 

dini terhadap perkembangan neurologis bagi anak-anak dengan risiko tinggi. ASI 

eksklusif (24 minggu atau lebih) dapat mencegah beberapa penurunan 

intelektual.30 

Terapi Growth Hormon (GH) dapat menginduksi pertumbuhan kejar 

lingkar kepala terutama pada mereka yang memiliki lingkar kepala kecil saat 
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lahir. Ada beberapa bukti bahwa GH juga dapat  meningkatkan Intelegensy 

Quotion (IQ) pada anak KMK, namun diperlukan beberapa data tambahan.18 Hasil 

data evaluasi jangka panjang untuk anak-anak yang lahir KMK tidak 

menunjukkan adanya perbedaan dalam hal pekerjaan, status perkawinan, atau 

kebahagiaan dalam hidup. Namun,  dalam hal pekerjaan, mereka lebih rendah dari 

segi profesionalitas dan manajerial dan penghasilan mereka pun lebih rendah 

secara signifikan dibandingkan dengan mereka yang lahir normal.31 

2.2.7 Dampak endokrin 

2.2.7.1 Aksis GH-IGF (Growth Hormone-Insuline like Growth factor) 

Aksis GH-IGF telah banyak dipelajari pada anak-anak dengan KMK. 

Growth Hormon Defisiensi (GHD) klasik jarang terjadi pada kelompok ini.  

Namun, telah diamati terjadi perubahan pola sekresi GH diurnal, meskipun 

memiliki nilai diagnostik dan prognostik yang terbatas . Kadar rata-rata IGF-I dan 

IGF-3 yang terikat dengan protein berkurang sekitar 1 SD pada anak-anak dengan 

KMK, akan tetapi kisaran nilai kadarnya luas, menunjukkan kemungkinan adanya 

heterogenitas dalam mekanisme terjadinya gagal tumbuh, baik karena insufisiensi 

IGF maupun sensitivitas IGF yang kurang. Status aksis GH-IGF saat lahir atau 

saat awal kehidupan setelah melahirkan tidak menggambarkan prediksi 

pertumbuhan di kemudian hari, dan karena itu pengukuran hormon pada bayi atau 

anak dengan KMK bukan merupakan pemeriksaan yang rutin dilakukan.32  

 Namun, pada anak KMK yang pendek, penilaian aksis GH-IGF mungkin 

diperlukan jika kecepatan pertumbuhan menurun secara menetap dan terdapat 

tanda-tanda defisiensi GH atau hipopituitarisme. Kelainan genetik dan 
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polimorfisme aksis GH-IGF telah dikaitkan dengan kejadian kecilnya ukuran 

tubuh saat lahir dan berkurangnya pertumbuhan setelah melahirkan. Kelainan ini 

meliputi delesi gen reseptor IGF-I, mutasi titik, dan polimorfisme IGF-I. Akan 

tetapi, nilai diagnostik analisis genetik saat ini masih terbatas. Diperlukan 

penelitian tambahan untuk mengidentifikasi gen-gen lainnya seperti insulin dan 

IGF-II.33

2.2.7.2 Aksis Hipotalamus-Hipofisis-Adrenal (HHA) 

Studi pada hewan dengan stres prenatal, menunjukkan bahwa malnutrisi 

maternal dan terapi kortikosteroid maternal dapat mengurangi kejadian berat 

badan lahir rendah pada keturunan berikutnya dan merangsang hiperaktivitas 

HPA basal dan hipertensi serta intoleransi glukosa. Studi pada manusia sampai 

saat ini menunjukkan bahwa tidak ada efek glukokortikoid menetap selama 

prenatal terhadap fungsi aksis HPA posnatal. Oleh karena itu, pemeriksaan aksis 

HPA pada anak dengan KMK tidak dianjurkan. 34 

2.2.7.3 Pubertas dan Adrenarche 

Kebanyakan anak yang lahir dengan KMK memiliki waktu pubertas yang 

normal. Namun, beberapa studi pada anak laki-laki dan perempuan yang lahir 

dengan KMK  menunjukkan bahwa pertumbuhan selama masa pubertas sedikit 

menurun, sedangkan pada anak perempuan, masa menarche terjadi 5-10 bulan 

lebih awal dari waktu normal. Penyimpangan ini dapat mengakibatkan perawakan 

pendek. Pada orang-orang yang mengalami pubertas dini, biasanya melewati masa 

pubertasnya dengan cepat, sehingga menyebabkan berkurangnya tinggi badan saat 

dewasa. Variasi masa pubertas dan pertumbuhan anak yang dinyatakan 
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mengalami KMK, kemungkinan besar akan dipengaruhi banyak faktor, termasuk 

etnis, latar belakang kelompok, gizi, dan pengaruh lainnya yang tidak diketahui. 35 

Anak perempuan dengan KMK yang menampilkan peningkatan berat 

badan yang cepat selama masa kanak-kanak awal, mungkin memiliki masa 

adrenarcheyang prematur. Pubertas dan menarche pada anak perempuan KMK 

dengan adrenarche prematur dapat lebih awal dibandingkan anak perempuan 

SMK dengan adrenarche prematur. Onset adrenarche tidak berbeda dari populasi 

umum pada anak-anak yang lahir KMK yang tidak mengalami tumbuh kejar baik 

terhadap tinggi maupun berat badan. Umur tulang merupakan prediktor masa 

pubertas dan tinggi badanyang buruk pada anak  dengan KMK. Pemeriksaan ini 

tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai evaluasi rutin. Pada anak laki-laki yang 

lahir dengan KMK, hipospadia dan kriptorkismus lebih sering terjadi.36 

2.2.7.4 Tiroid dan metabolisme tulang 

Hingga saat ini,belum ada bukti yang menunjukan adanya perubahan aksis 

tiroid. Sehubungan dengan keadaan tulang, anak yang terlahir dengan KMK 

dikaitkan dengan kandungan mineral dan kepadatan tulang yang berkurang , akan 

tetapi hubungan ini menjadi sangat lemah ketika disesuaikan dengan tinggi orang 

dewasa . Berat badan lahir rendah bukanlah prediksi yang signifikan untuk 

terjadinya fraktur tulang pada saat dewasa. 37 

2.2.8 Dampak metabolik 

2.2.8.1 Definisi dan penilaian 

Sindrom metabolik atau sindrom resistensi insulin adalah sekelompok 

kelainan metabolik yang ditandai dengan adanya resistensi insulin / 
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hiperinsulinemia, kelainan metabolisme glukosa, dislipidemia, hipertensi, dan 

obesitas. Seperti halnya untuk dewasa, tidak ada konsensus mengenai definisi 

sindrom metabolik untuk anak-anak. Meskipun cara ideal untuk melakukan 

evaluasi terhadap resistensi insulin adalah dengan mempertahankan keadaan 

hiperinsulinemia-euglikemia, cara yang lebih praktis yaitu melalui  pemantauan 

faktor risiko metabolik, meliputi pengukuran tekanan darah (TD), BMI, kadar 

glukosa puasa, dan lipid. Pengukuran kadar insulin puasa tidak dianjurkan untuk 

evaluasi  klinis, karena tidak adanya kriteria yang berlaku untuk membedakan 

normal atau tidak. Tidak ada definisi yang digunakan untuk masa kanak-kanak 

terkait masalah komposisi tubuh yang normal, akan tetapi sebagai pengganti 

definisi klinis yang terbaik yaitu dengan menilai BMI. Data referensi yang ada 

yaituberasal dari International Obesity Task Force, Centers for Disease Control, 

dan data dari daerah lainnya. Status Metabolik Anak dengan KMK di Masa anak-

anak, Remaja dan Dewasa Muda.38 

Anak-anak yang lahir KMK, dapat terjadi resistensi insulin lebih awal 

pada usia 1 tahun, dan pada masa prapubertas, hal ini lebih jelas terjadi pada 

mereka yang ditandai dengan kenaikan berat badan yang cepat dan BMI minimal 

17 kg/m2. 39 Hasil studi yang masih terbatas terhadap remaja dan dewasa muda 

yang lahir dengan KMK, menunjukkan bahwa pengambilan glukosa oleh insulin 

lebih rendah dari pada orang yang lahir dengan berat normal, sedangkan orang 

yang lahir KMK, dimana memiliki BMI yang tinggi di masa kanak-kanak,terjadi 

peningkatan risiko kelainan metabolisme glukosa pada masa dewasa. 40 

Orang dewasa muda yang lahir KMK memiliki faktor risiko insidensi 
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metabolik yang lebih tinggi (2,3%) dibandingkan mereka yang lahir SMK (0,4%). 

Namun demikian, faktor risiko prevalensi secara keseluruhan sangatlah rendah. 

Juga dapat terjadi, meskipun tidak ada bukti, bahwa diabetes melitus tipe 2, 

gangguan toleransi glukosa, atau dislipidemia lebih sering terjadi pada anak-anak 

yang lahir KMK dibandingkan dengan anak normal. KMK memiliki efek yang 

kecil terhadap tekanan darah, terutama tekanan darah sistolik, namun tidak ada 

peningkatan risiko terjadinya hipertensi masa anak-anak atau remaja.41  

Meskipun telah dilakukan penelitian dengan metode kohort guna mencari 

faktor risiko metabolik dari masa kanak-kanak sampai dewasa, tidak ada data 

yang spesifik untuk anak-anak yang lahir KMK. Seperti pada populasi anak 

lainnya, obesitas dan peningkatan berat badan yang dipercepat cenderung menjadi 

faktor risiko utama. Saat ini, belum diketahui baik prevalensi KMK pada anak 

dengan obesitas maupun prevalensi obesitas pada anak dengan KMK. Telah 

diakui bahwa setiap risiko untuk terjadinya gangguan metabolisme yang 

berhubungan dengan KMK dapat diperkuat dengan adanya faktor risiko lainnya, 

seperti peningkatan berat badan, etnisitas, dan riwayat keluarga. Namun demikian, 

evaluasi rutin sebagai parameter metabolik tidak dibenarkan dilakukan ke semua 

anak yang lahir KMK. Penatalaksanaan anak KMK dengan obesitas harus sesuai 

dengan ilmu kedokteran anak umum, termasuk masalah intervensi gaya hidup.42 

2.2.9 Dampak di masa dewasa 

Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa berat badan lahir rendah 

berhubungan dengan berbagai gangguan fisiologis dan metabolisme di kehidupan 

selanjutnya.43 Namun, beberapa laporan menyebutkan bahwa hubungan kedual hal 
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tersebut adalah kecil dan kemungkinan terjadinya dampak terhadap kesehatan 

masyarakat tidaklah pasti. Pembahasan berikutnya ditujukan kepada risiko 

populasi yang berbeda dengan risiko individu. Sebagian besar data berasal dari 

studi kohort tidak secara khusus hanya terbatas pada individu dengan KMK. 28    

2.2.10 Dampak Kardiovaskuler dan Metabolik 

Sebagian besar bukti adanya keterkaitan antara berat lahir dan dampak di 

kehidupan selanjutnya adalah berasal dari studi observasional, sehingga ada 

kemungkinan faktor-faktor yang membuat  suatu kerancuan. Misalnya, kondisi 

sosial ekonomi masyarakat miskin yang dikaitkan dengan berat badan lahir yang 

lebih rendah dan peningkatan faktor risiko kardiovaskular di kemudian hari 

(misalnya obesitas, tekanan darah, dan merokok). Telah dilaporkan adanya 

asosiasi positif yang sederhana antara berat badan  lahir, BMI selanjutnya dan 

lingkar kepala. Asosiasi tersebut berpengaruh sekitar 0,6-0,7 kg/m2 untuk setiap 

kenaikan 1 kg berat lahir. Dalam beberapa laporan, disebutkan risiko obesitas 

berhubungan dengan kenaikan berat badan yang cepat pada masa bayi Odds Ratio 

(OR) 3,5 (CI 95 %, 0,7 � 6,3).26,44 

Suatu asosiasi terbalik juga telah dilaporkan dalam beberapa studi antara 

berat badan lahir dengan tekanan darah dan hipertensi, tetapi secara keseluruhan 

hanya berpengaruh 0,5 mm Hg lebih rendah untuk tekanan sistolik untuk setiap 

kenaikan 1 kg berat lahir (CI 95 %, 1,11 � 1,44 ; p<0,001).45 Ada sedikit bukti 

bahwa variasi gizi bayi prematur berhubungan dengan peningkatan tekanan darah 

di kemudian hari. Penyakit Jantung Koroner (PJK), setiap kenaikan 1 kg berat 

badan lahir berhubungan dengan penurunan insidensi PJK sebesar 10-20% 
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(Huxley, R ). Namun, juga dipengaruhi faktor-faktor lainnya seperti riwayat ibu 

merokok dan ayah hipertensi . Laporan terbaru menyebutkan bahwa peningkatan 

1 kg berat badan lahir berhubungan dengan penurunan risiko terjadinya PJK dan 

stroke sebesar 20% OR 0,80 (CI 95 % : 0,72 � 0,90).  Baik berat badan lahir kecil 

ataupun berlebih, keduanya dilaporkan berhubungan dengan peningkatan risiko 

terjadinya diabetes melitus tipe 2 OR 4,0 % (CI 95% : 3,5 � 4,5 ;P<0,001)  dan 

intoleransi glukosa, hipertensi. OR 17,1 % (CI 95% : 16,0 � 18,1 ; P<0,001).  46 

2.3 Tumbuh kejar 

2.3.1 Definisi

Tumbuh kejar dapat didefinisikan sebagai kecepatan tertinggi diatas batas 

normal pada statistik untuk usia dan atau kematangan selama periode waktu 

tertentu, setelah jangka waktu terjadinya hambatan pertumbuhan.47 kecepatan 

pertumbuhan pada bayi atau anak yang lahir dengan kecil masa kehamilan atau 

memiliki masalah kesehatan cukup berat sehingga dapat menghambat tumbuh 

secara normal pada periode waktu tertentu, biasanya terjadi sebelum umur dua 

tahun dan termasuk beberapa atau semua kecepatan pertumbuhan berikut ini : 

kecepatan pertambahan berat badan, kecepatan pertambahan tinggi badan, 

keceptan pertambahan lingkar kepala.8, 5 Gambar 3 meunjukkan kurva tumbuh 

kejar. 
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Bagan 3 : Kurva tumbuh kejar. 
Sumber  :  Boersma B, Wit JM,1997.47 

 

2.3.2 Penentuan tumbuh normal dan perubahan selama tumbuh kejar 

 Faktor-faktor genetik, etnik, psikologi, dan nutrisi dapat mempengaruhi 

pertumbuhan tinggi seseorang dan hal tersebut tampak terlihat juga pada faktor 

hormonal, terutama somatotrophic axis (gambar 4) dan epiphyseal growth plate 

merupakan paling utama dalam tumbuh kejar. Analisis peran aksis somatotrophic  

pada tumbuh kejar tidak dapat diterapkan oleh karena dua hal sebagai berikut :47 

1. Literatur penelitian tidak diungkapkan secara sistematis pada investigasi 

hubungan yang memungkinkan antara  aksis somatotrophic  dan tumbuh 

kejar pada human study. 

2. Hasil eksperimen pada hewan tidak dapat diekstrapolasi secara langsung 

pada manusia 
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Aksis somatotropin (bagan 4) : 

1. GH-releasing hormone dan somatostatin 

Data mengenai kadar dari dua parameter ini selama tumbuh kejar sulit 

didapatkan. Satu dari beberapa penelitian pada tikus yang tidak diberi makan 

selama 72 jam menunjukkan penurunan berat badan secara signifikan dan 

reduksi 80% kadar prepro-GH-releasing hormone mRNA. Pada saat lambung 

kosong, berat badan dan kadar  prepro-GH-releasing hormone mRNA menjadi 

normal kembali.  

2. GH

Data tentang sekresi GH pada manusia selama tumbuh kejar terbatas. Saat 

pergantian dari kondisi lingkungan stres, sekresi GH kembali menjadi normal 

dan terjadi tumbuh kejar. Pada anak dengan marasmus, kwashiorkor, atau 

marasmic-kwashiorkor yang dirawat di Rumah sakit, kadar GH basal 

meningkat, sedangkan respon GH pada tes toleransi arginin menurun. Selama 

penyembuhan, kadar GH kembali normal. Anak dengan hipotiroid yang berat, 

terjadi reduksi sekresi GH dan akan lembali menjadi normal setelah terapi.  

Pada tikus percobaan, peningkatan kadar puncak GH didapatkan dalam bentuk 

normal sekresi GH secara periodik, saat tumbuh kejar setelah puasa dan 

setelah pemberian injeksi kortison. 

3. GH-binding proteins(GHBPs) dan GH receptor 

Fisiologi GHBPs saat ini jarang diteliti namun telah dikembangkan dengan 

penelitian dalam berbagai macam kondisi klinis, tepatnya fungsi dari GHBPs 

saat tumbuh normal dan kemungkinan untuk tumbuh kejar masih jauh untuk 

48 
 



diketahui begitu juga dengan aplikasi reseptor GH. Bukti nyata untuk 

peningkatan sekresi GH sangat kurang, diasumsikan bahwa dapat tumbuh 

kejar disebabkan karena sensitivitas dari GH yang menyebabkan peningkatan 

sejumlah reseptor GH. Asumsi ini hanya berdasarkan hipotesis, dan bahkan 

korelasi antara  kadar jaringan sensitivitas GH dan reseptor GH hanya 

berdasarkan perkiraan. 

4. IGFs (Insuline like Growth Factor) 

Konsentrasi IGF berkurang saat malnutrisi, kemungkinan oleh resisntensi 

aksi dari GH, baik pada manusia maupun binatang. Normalisasi IGFs 

diobservasi selama fase rehabilitasi nutrisi. Beberapa faktor lain diketahui 

dapat mempengaruhi kadar IGFs. Kasus Hipotiroid akan mengurangi kadar 

serum IGF-I dan rendahnya bioaktifitas IGF pada manusia dan tikus. Setelah 

terapi pengganti T4, kecepatan normalisasi kadar IGF dapat terlihat. Elevasi 

kadar IGF juga dapat memperlihatkan bahwa komponen �upstream� pada 

aksis somatotropik, seperti GnRH, somatostatin, GH, GHBPs dan reseptor 

GH, bereperan penting dalam stimulasi tumbuh kejar. 

5. IGF binding proteins dan IGF receptors 

IGFs berperan di dalam sirkulasi dan seluruh ruang ekstrasel, IGF-binding 

protein memiliki berbagai macam fungsi, termasuk perpanjangan serum half-

life IGFs, transportasi IGFs ke target sel dan modulasi interaksi IGFs dengan 

permukaan reseptor membran. Sebagian besar aksi fisiologis IGFs dipercaya 

terjadi oleh aktifasi dari reseptor IGF-I. Status in vivo reseptor IGF-I secara 

ekstrem tergantung pada kadar  lokal dan sirkulasi IGF-I. Peningkatan 
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konsentrasi IGF-I menyebabkan berkurangnya pada sejumlah reseptor.    

 

 

 

Bagan 4 : Aksis somatotropik 
Sumber  :  Boersma B, Wit JM,1997. 47 
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