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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kelainan Kongenital Facio-Oral 

Kelainan kongenital facio-oral adalah salah satu kelainan kongenital mayor 

dimana cacat lahir pada bayi terjadi malformasi atau tidak membentuk dengan 

sempurna pada area wajah janin. Salah satu kelainannya adalah sumbing. Sumbing 

adalah pemisahan dalam struktur tubuh, sering dihasilkan dari kegagalan jaringan 

untuk tumbuh bersama-sama dengan benar. Sumbing dapat melibatkan bibir, langit-

langit mulut (palatum durum) atau jaringan lunak di bagian belakang mulut (palatum 

molle).
18 

Bibir sumbing (cleft lip) adalah pemisahan dari dua sisi bibir dan sering 

meliputi tulang rahang dan atau gusi. Kelainan bibir sumbing bervariasi dari bibir 

hingga ke bagian hidung. Sedangkan cleft palatum adalah sebuah lubang di langit-

langit mulut. Kedua sisi langit-langit gagal untuk bergabung.
18

  

Bibir sumbing dengan atau tanpa sumbing langit-langit dan sumbing langit-

langit terisolasi adalah dua kondisi yang berbeda. Bayi dengan bibir sumbing atau 

langit-langit. Memiliki bibir sumbing dan kadang-kadang sumbing. Dalam sumbing 

terisolasi, langit-langit sumbing terjadi dengan sendirinya, tanpa bibir sumbing atau 
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kelainan lainnya.
18

 

Perkembangan prenatal terdiri dari tiga tahap yaitu,
8 

1. Tahap implantasi (implantation stage), dimulai pada saat pembuahan sampai 

akhir minggu ketiga kehamilan. 

2. Tahap embrio (embryonic stage), awal minggu keempat sampai minggu ketujuh 

kehamilan. 

a Terjadi diferensiasi jaringan dan pembentukan organ definitif. 

b Jaringan saraf berproliferasi sangat cepat dengan menutupnya tabung saraf 

(neural tube) dan fleksi dari segmen anterior membentuk bagian-bagian otak. 

c Jantung mulai berdenyut, sehingga darah dapat bersirkulasi melalui sistem 

vaskularisasi yang baru terbentuk meskipun struktur jantung belum terbentuk 

sempurna. 

d Terlihat primordial dari struktur wajah, ekstremitas dan organ dalam. 

3. Tahap fetus (fetal stage), dimulai minggu kedalapan sampai lahir. Pada tahap ini 

diferensiasi seluruh organ telah sempurna, bertambah dalam ukuran; pertumbuhan 

progresif struktural skeletal, muskulus dan terutama otak. 

Perkembangan embrio awal meliputi beberapa fenomena yang berbeda:
8 

a Sel-sel membentuk jaringan, organ dan struktur tubuh. 
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b Proliferasi sel sederhana terjadi dengan kecepatan yang berbeda pada berbagai 

bagian tubuh, baik sebelum maupun sesudah diferensiasi menjadi jaringan 

spesifik. 

c Beberapa tipe sel seperti melanosit mengalami migrasi ke sekitarnya sampai 

akhirnya ke lokasi yang jauh dari tempatnya semula. 

d Kematian sel yang terprogram, merupakan faktor penting dalam pembentukan 

beberapa struktur, seperti pada pemisahan jari tangan. 

e Penyatuan (fusi) antara jaringan yang berdekatan juga merupakan mekanisme 

penting dalam pembentukan beberapa struktur seperti bibir atas dan jantung. 

2.2 Patogenesis  

Berdasarkan patogenesisnya kelainan kongenital dibagi sebagai berikut:
8
  

a. Malformasi  

Malformasi adalah suatu proses kelainan yang disebabkan oleh kegagalan 

atau ketidaksempurnaan dari satu atau lebih proses embriogenesis. 

Perkembangan awal dari suatu jaringan atau organ tersebut berhenti, 

melambat atau menyimpang sehingga menyebabkan terjadinya suatu kelainan 

struktur yang menetap. Kelainan ini mungkin terbatas hanya pada satu daerah 

anatomi, mengenai seluruh organ atau mengenai berbagai sistem tubuh yang 

berbeda. 
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b. Deformasi  

Deformasi terbentuk akibat adanya tekanan mekanik yang abnormal sehingga 

mengubah bentuk, ukuran atau posisi sebagian dari tubuh yang semula 

berkembang normal, misalnya kaki bengkok atau micrognatia (mandibula 

yang kecil). Tekanan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan ruang dalam 

uterus ataupun faktor ibu seperti primigravida, panggul sempit, abnormalitas 

uterus seperti uterus bikornus, kehamilan kembar. 

c. Disrupsi  

Defek struktur juga dapat disebabkan oleh destruksi pada jaringan yang 

semula berkembang normal. Berbeda dengan deformasi yang hanya 

disebabkan oleh tekanan mekanik, disrupsi dapat disebabkan oleh iskemia, 

perdarahan atau perlekatan.  

d. Displasia  

Patogenesis lain yang penting dalam terjadinya kelainan kongenital adalah 

displasia. Istilah displasia dimaksudkan dengan kerusakan (kelainan struktur) 

akibat fungsi atau organisasi sel abnormal, mengenai satu macam jaringan di 

seluruh tubuh. Sebagian kecil dari kelainan ini terdapat penyimpangan 

biokimia di dalam sel, biasanya mengenai kelainan produksi enzim atau 

sintesis protein. Sebagian besar disebabkan oleh mutasi gen. Karena jaringan 

itu sendiri abnormal secara intrinsik, efek klinisnya menetap atau semakin 

buruk. Ini berbeda dengan ketiga patogenesis terdahulu.
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2.3 Embriogenesis  

2.3.1 Embriogenesis Wajah 

 
Gambar 1. A. Janin pada akhir minggu keempat yang memperlihatkan posisi arkus-

arkus faring. B. Janin berumur 4,5 minggu yang memperlihatkan prominensia 

mandibularis dan maksilaris.
1 

 Pada akhir minggu keempat, muncul prominensia fasialis yang terutama 

terdiri dari mesenkim yang berasal dari krista neuralis dan dibentuk terutama oleh 

pasangan pertama arkus faring. Prominensia frontonasalis yang dibentuk oleh 

proliferasi mesenkim yang terletak ventral dari vesikula otak, membentuk batas atas 

stomodeum. Di kedua sisi prominensia frontonasalis, muncul penebalan lokal 

permukaan ektoderm, plakoda nasalis.
1 

 Selama minggu kelima, plakoda nasalis (lempeng hidung) tersebut 

mengalami invaginasi untuk membentuk fovea nasalis (lekukan hidung). Selama dua 

minggu berikutnya, prominensia maksilaris tersebut bertambah besar. Secara 

bersamaan, tonjolan ini tumbuh ke arah medial, menekan prominensia nasalis 

mediana ke arah garis tengah. Selanjutnya, celah antara prominensia nasalis mediana 
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dan prominensia maksilaris lenyap dan keduanya menyatu. Karena itu, bibir atas 

dibentuk oleh dua prominensia nasalis mediana dan dua prominensia maksilaris. 

Bibir bawah dan rahang dibentuk oleh prominensia mandibularis yang menyatu di 

garis tengah.
1 

2.3.2 Embriogenesis Hidung  

 
Gambar 2. A. Potongan frontal melalui kepala janin 7,5 minggu. Lidah telah bergeser 

ke bawah dan bilah-bilah palatum telah mencapai posisi horizontal. B. Pandangan 

ventral bilah-bilah palatum setelah rahang dan lidah diangkat.
1 

 Segmen intermaksila terbentuk akibat pertumbuhan prominensia maksilaris 

ke medial, kedua prominensia nasalis mediana menyatu tidak hanya di permukaan 

tetapi juga di bagian yang lebih dalam. Struktur ini terdiri dari komponen bibir yang 

membentuk filtrum bibir atas; komponen rahang atas yang membawa empat gigi seri; 

dan komponen palatum yang membentuk palatum primer yang berbentuk segitiga. 

Segmen intermaksila bersambungan dengan bagian rostral septum nasale yang 

dibentuk oleh prominensia frontalis.
1 
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2.3.2.1 Palatum Sekunder 

 Meskipun palatum primer berasal dari segmen intermaksila, bagian utama 

palatum definitif dibentuk oleh dua pertumbuhan berbentuk bilah (shelves) dari 

prominensia maksilaris. Pertumbuhan keluar ini, palatine shelves (bilah-bilah 

palatum), muncul pada minggu keenam perkembangan dan mengarah oblik ke bawah 

di kedua sisi lidah. Namun, pada minggu ketujuh, bilah-bilah palatum bergerak ke 

atas untuk memperoleh posisi horizontal di atas lidah dan menyatu, membentuk 

palatum sekunder (lihat Gambar 2).
1 

2.3.2.2 Rongga hidung 

Tabel 2.Struktur yang ikut membentuk wajah.
1 

  

Prominensia  Struktur yang dibentuk 

1. Frontonasalis Dahi, jembatan hidung serta 

prominensia nasalais mediana dan 

lateralis 

2. Maksilaris  Pipi, bagian lateral bibir atas 

3. Nasalis mediana Filtrum bibir atas, lengkung dan ujung 

hidung 

4. Nasalis lateralis Cuping hidung 

5. Mandibularis Bibir bawah 
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  Sinus udara paranasal berkembang sebagai divertikulum dinding hidung 

lateral dan meluas ke dalam maksila, os ethmoidale, os frontale dan sfenoidale. 

Sinus-sinus ini mencapai ukurannya yang maksimal selama pubertas dan ikut 

membentuk wajah yang defintif. Namun hanya prominensia frontalis yang tidak 

berpasangan, sedangkan yang lain berpasang-pasangan.
1 

2.3.3 Embriogenesis Telinga  

 
Gambar 3. A. Potongan melintang janin 7 minggu di regio romboensefalon yang 

memperlihatkan resesus tubotimpanikus, celah faring pertama dan pemadatan 

mesenkim, menandakan pembentukan tulang pendengaran. B. Telinga tengah 

memperlihatkan prekursor tulang rawan tulang pendengaran.
1 

 Petunjuk awal terbentuknya telinga dapat ditemukan pada janin berusia 

sekitar 22 hari sebagai suatu penebalan ektoderm permukaan di kedua sisi 

romboensefalon. Penebalan ini, plakoda otika (lempeng telinga), cepat mengalami 

invaginasi dan membentuk vesikula otika (vesikel telinga) atau auditorik (otocystis). 

Selama perkembangan selanjutnya, masing-masing vesikula terbagi menjadi (a) 
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komponen ventral yang menghasilkan sakulus dan duktus koklearis dan (b) 

komponen dorsal yang membentuk utrikulus, kanalis semisirkularis dan duktus 

endolimfatikus. Bersama-sama, struktur-struktur epitel ini membentuk labirin 

membranosa.
1 

2.3.3.1 Kavitas Timpani dan Tuba Auditiva 

 Kavitas timpani yang berawal di endoderm, berasal dari kantong faring 

pertama (lihat Gambar 3). Kantong ini meluas ke arah lateral dan menempel ke lantai 

celah faring pertama. Bagian distal kantong, resesus tubotimpanikus, melebar dan 

membentuk kavitas timpani primitif dan bagian proksimalnya tetap sempit dan 

membentuk tuba auditiva (lihat Gambar 3). Selain itu juga merupakan saluran yang 

menghubungkan kavitas timpani dengan nasofaring.
1 

2.3.3.2 Meatus Akustikus Eksternus 

 Meatus akustikus eksternus terbentuk dari bagian dorsal celah faring pertama. 

Pada awal bulan ketiga, sel-sel epitel di bawah meatus berproliferasi, membentuk 

suatu lempeng epitel solid, sumbat meatus. Pada bulan ketujuh, sumbat ini luruh dan 

lapisan epitel di lantai meatus ikut serta membentuk gendang telinga definitif.
1 
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2.3.3.3 Gendang Telinga dan Aurikula 

 Gendang telinga dibentuk dari (a) lapisan epitel ektoderm di dasar meatus 

akustikus (b) lapisan endoderm di kavitas timpani dan (c) lapisan intermediate 

jaringan ikat yang membentuk stratum fibrosum. Bagian utama gendang telinga 

melekat erat ke tangkai maleus dan bagian lainnya membentuk pemisah antara 

meatus akustikus eksternus dan kavitas timpani.
 

 Aurikula (daun telinga) terbentuk dari enam proliferasi mesenkim di ujung 

dorsal arkus faring pertama dan kedua, yang mengelilingi celah faring pertama. 

Penebalan ini (tonjolan aurikula, auricular hillocks), tiga di masing-masing sisi 

meautus akustikus eksternus, kemudian menyatu dan membentuk aurikula definitif. 

Pada awalnya, telinga luar berada di regio leher bawah, tetapi dengan terbentuknya 

mandibula, telinga luar naik ke samping kepala setinggi mata.
1 

2.3.4 Embriogenesis Mata  

2.3.4.1 Cawan Optik dan Vesikula Lentis  

 Mata mulai tampak pada janin 22 hari sebagai sepasang alur dangkal di 

samping otak depan. Dengan menutupnya tabung saraf (neural tube), alur-alur ini 

membentuk kantong luar di otak depan, vesikula optika (vesikel mata). Vesikula-

vesikula ini kemudian melekat ke ektoderm permukaan dan memicu perubahan 

ektoderm yang diperlukan untuk membentuk lensa. Segera sesudahnya, vesikula 

optika mulai mengalami invaginasi dan membentuk cawan optik (optic cup) 
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berdinding ganda (lihat Gambar 4). Invaginasi tidak terbatas pada bagian tengah 

cawan optik tetapi juga melibatkan sebagian dari permukaan inferior (lihat Gambar 4) 

yang membentuk fisura koroidea. Selama minggu ketujuh, bibir-bibir fisura koroidea 

menyatu dan mulut dari cawan optik menjadi lubang bundar yaitu bakal pupil.
1 

 
Gambar 4. A. Pandangan ventrolateral cawan optik dan tangkai optik pada janin 6 

minggu. B. Potongan melintang melalui tangkai optik, memperlihatkan arteri 

hialoidea di fisura koroidea. C. Potongan melalui vesikula lentis, cawan optik dan 

tangkai optik di bidang fisura koroidea.
1 

2.3.4.2 Lensa 

 Segera setelah vesikula lentis terbentuk, sel-sel dinding posterior mulai 

memanjang ke arah anterior dan memebentuk serabut-serabut panjang yang secara 

bertahap mengisi lumen vesikula. Pada akhir minggu ke-7, serabut lensa primer ini 

mencapai dinding anterior vesikula lentis. Namun, pertumbuhan lensa belum selesai 

pada tahap ini, karena serabut-serabut lensa baru (sekunder) terus ditambahkan ke inti 

sentral serabut.
1 



22 

 

 

 

2.3.4.3 Choroid, Sklera dan Kornea 

 Pada akhir minggu kelima, primordium mata seluruhnya dikelilingi oleh 

mesenkim longgar. Jaringan ini segera berdiferensiasi menjadi lapisan dalam yang 

setara dengan piamater otak dan lapisan luar yang setara dengan duramater. Lapisan 

dalam kemudian membentuk lapisan pigmen kaya pembuluh darah yang dikenal 

sebagai koroid; lapisan luar berkembang menjadi sklera dan bersambungan dengan 

duramater di sekitar nervus optikus. Bilik mata depan (kamera anterior) terbentuk 

melalui vakuolisasi dan pemisahan mesenkim menjadi lapisan dalam di depan lensa 

dan iris, membrana iridopupilaris dan lapisan luar yang bersambungan dengan 

sklera, substansia propria kornea.
1 

2.4 Jenis-Jenis Kelainan Kongenital Facio-Oral 

Pada penelitian yang dilakukan di RS Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar 

periode 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2007 didapatkan bahwa dalam 

kurun waktu 4 tahun dari 3141 persalinan, ditemukan  28 kasus (0,89%) kelainan 

kongenital dan yang terbanyak adalah kasus kelainan kongenital mayor sebanyak 26 

kasus (92,8%).19  

Penelitian di Bolivia menunjukkan bahwa ditemukan 28 bayi dengan oral 

cleft dari 22.746 bayi lahir hidup antara tahun1995-2001.20 Penelitian lain di Kanada 

menyatakan  bahwa angka insidensi dari CHARGE (Coloboma, Heart defects, 
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Choanal atresia, Retarded growth and development, Genital abnormalities, and Ear 

anomalies) syndrome sulit untuk didapatkan angka pasti nya, namun diperkirakan 

sekitar 0,1-1,2 tiap 10.000 kelahiran bayi hidup.
21 

2.4.1 Choanal Atresia 

Obstruksi total hidung pada bayi baru lahir yang dapat menyebabkan 

kematian akibat asfiksia. Selama mencoba inspirasi, lidah ditarik ke palatum mulut 

dan terjadi obstruksi dari hasil jalan napas oral. Upaya pernapasan kuat menghasilkan 

retraksi dinding dada. Angka kejadian sianosis dan kematian dapat meningkat jika 

pengobatan yang sesuai tidak tersedia. Choanal atresia dapat diketahui jika bayi 

menangis dan mengambil napas melalui mulut. Kemudian saat berhenti menangis, 

mulut tertutup dan siklus obstruksi akan berulang. Choanal atresia dapat didiagnosis 

dengan menggunakan pemeriksaan posterior rhinoscopy (lihat gambar 5.A), 

Rhinography dan CT-scan (lihat gambar 5.B) yang dapat pula digunakan sebagai 

radiografi pilihan dalam evaluasi atresia choanal.22
 

 
Gambar 5. A. Pasien dengan choanal atresia pada pemeriksaan rhinography.

22
 

rhinoscopy. B. Pencitraan dengan menggunakan CT-scan pada choanal atresia. 
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Penelitian lain mengatakan bahwa 44% penderita sindroma CHARGE 

memiliki kelainan kongenital choanal atresia, 17% memiliki tiga atau lebih 

malformasi pada sindroma CHARGE dan 51% memiliki dua atau lebih malformasi.23 

Untuk kelainan kongenital choanal atresia sendiri didapatkan angka prevalensinya 

adalah 0,82 kasus per 10.000 individu. Kelainan Choanal atresia unilateral lebih 

sering terjadi. Angka perbandingan antara Choanal atresia unilateral dan bilateral 

adalah 2:1.
22 Sebagian besar penderita atresia koana 65% sampai 75% adalah 

unilateral, sekitar 30% disertai penonjolan tulang dan 70% diantaranya adalah 

campuran membranous dan penonjolan tulang.
24 

Pustaka lain mengatakan 1 dari 7.000 kelahiran hidup. Rasio wanita sekitar 

dua kali lebih sering dari pria. Lebih dari setengahnya memiliki kelainan kongenital 

lain.
25 

2.4.2 Nasal Dermoid 

Nasal dermoid adalah neoplasma jinak yang berasal dari mesodermal dan 

ektodermal (lihat gambar 6.A).26,27,28 
Rongga nasal dermoid  yang terbentuk berasal 

dari epitel squamosa atau berupa saluran sinus yang terdapat folikel rambut, kelenjar 

sabasea dan kelenjar eccrine. Dermoid diasumsikan timbul sebagai hasil dari 

beberapa sel totipotent yang terjebak saat proses ektodermal berlangsung atau 

disebabkan karena kegagalan ekstensi ektodermal ke septum hidung janin dan 

menghilang sebagai penyatuan septum dan mengeras. Nasal dermoid dapat 
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didiagnosis dengan studi pencitraan seperti radiografi, CT-scan (lihat gambar 6.B) 

dan MRI sangat membantu dalam membuat diagnosis diferensial yang benar dari 

kista dermoid.
28,29,30

 

 
Gambar 6. A. Bayi dengan nasal dermoid daerah pangkal hidung. B. Nasal dermoid 

menggunakan CT-scan untuk membedakan encephalocele.
28 

Nasal dermoid merupakan salah satu kelainan kongenital pada daerah nasal 

yang sering terjadi. Nasal dermoid memiliki persentase sebesar 12% dari angka 

kejadian dermoid di daerah kepala-leher. Sekitar sebesar 1,1% dari angka kejadian 

dermoid di seluruh tubuh. Paling sering terjdi di garis tengah nasi dan dorsum nasi. 

Sebesar 75% didiagnosis pada awal-awal tahun kehidupan.
31 

2.4.3 Anophthalmos 

True anophthalmos atau primary anophthalmos sangat jarang terjadi. Kondisi 

tersebut terjadi bila terdapat absensi dari jaringan okular di dalam rongga orbita. 

Anophthalmos sekunder diakibatkan dari kegagalan di berbagai tahap pada 

perkembangan mata dalam pertumbuhan vesikula optika. Anopthtalmos (lihat gambar 

7) dapat menyebabkan masalah yang serius pada anak karena tidak hanya 
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ketidakadanya bola mata untuk melihat tetapi juga kecacatan sekunder dari orbita, 

kelopak mata dan rongga mata. 

 
Gambar 7. Pasien dengan anophtalmos.

32 

Anophthalmos dapat didiagnosis dengan melalui pencitraan seperti CT-scan 

dan MRI kepala dan bagian orbita serta dapat menggunakan ultrasound sebagai 

penegakan diagnosis. Misalnya untuk B-scan ultrasound (brightness-scan 

ultrasound) akan menunjukkan tidak adanya jaringan yang lengkap pada okular di 

anophthalmos. Pemeriksaan USG transvaginal dapat mendeteksi kelainan mata 

setelah usia kehamilan 22 minggu.
32

 

Kelainan kongenital anophthalmos terjadi di USA merupakan kelainan 

kongenital yang sangat jarang terjadi. Pada suatu studi didapatkan bahwa angka rasio 

prevalensi kelainan kongenital ini sekitar 0,18 per 10.000 kelahiran bayi hidup.
33

 

Studi lain menambahkan bahwa angka rasio prevalensi di Eropa sekitar 0,19 per 

10.000 kelahiran bayi hidup.
34

 Pada sebuah literatur lain mengatakan bahwa kelainan 

kongenital Anophthalmos mempunyai rasio prevalensi 0,6 sampai dengan 4,2 per 

100.000 kelahiran bayi hidup.
35
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2.4.4 Coloboma  

Coloboma dapat terjadi jika fisura koroidea gagal menutup. Secara normal, 

fisura ini menutup pada minggu ketujuh perkembangan janin. Jika tidak menutup, 

akan terbentuk celah. Meskipun biasanya hanya terdapat di iris atau coloboma iridis.
1
 

Coloboma sendiri adalah kelainan mata umum yang sering berkaitan dengan 

cacat mata lainnya. Coloboma pada kelopak mata juga dapat terjadi dan dapat meluas 

ke korpus silare, retina, koroid dan nervus optikus. Coloboma dapat didiagnosis 

dengan direct atau indirect ophtahalmoskopi atau dengan pemeriksaan lebih lanjut 

dengan menggunakan CT-scan dan MRI. Penggunaan optical coherence tomography 

untuk memperlihatkan celah optik dan coloboma pada retinokoroidalis. CT-scan juga 

dapat membuktikan adanya syndrome lain seperti Treachers Collins Syndrome.
36,37

 

Sebuah literatur mengatakan bahwa prevalensi kelahiran untuk coloboma 2-14 

per 100.000 kelahiran bayi hidup (terutama mengenai daerah iris atau coloboma 

iridis).
35

 Studi lain mengatakan bahwa 33 anak terdiagnosis memiliki coloboma 

okular (kejadian tahunan, 2,4 per 100.000 penduduk dengan usia kurang dari 19 

tahun; dengan angka prevalensi, 1:2.077 kelahiran bayi hidup). Dari 33 penderita 22 

pasien penderita coloboma (67%) memiliki unilateral coloboma. Dari 33 pasien, 12 

pasien (36%) memiliki coloboma pada bagian segmen anterior bola mata, 13 pasien 

coloboma (39%) mengenai segmen posterior saja dan 8 pasien coloboma (24%) 

terdapat di keduanya.
38 



28 

 

 

 

2.4.5 Microphthalmos 

Microphthalmos merupakan ukuran bola mata yang terlalu kecil; bola mata 

mungkin hanya dua per tiga volume normalnya. Microphthalmos juga biasanya 

berkaitan dengan kelainan mata lainnya, sering terjadi akibat suatu infeksi 

intrauterine, misalnya oleh sitomegalovirus dan toksoplasmosis. 

Microphthalmos dapat deteksi dengan CT-scan dan MRI pada kepala dan 

daerah orbita serta dengan A-scan ultrasound (amplitude-scan ultrasound) akan 

menunjukan panjang aksial menurun di Microphthalmos.
1,32 

Micropthalmos dalam suatu studi di Inggris didapati angka prevalensi 2-17 

per 100.000 kelahiran bayi hidup.
33

 Literatur lain mengatakan bahwa kelahiran 

prevalensi anophthalmos dan microphthalmos umumnya telah diperkirakan 3 dan 14 

per 100.000 tiap penduduk, meskipun bukti lainnya menempatkan prevalensi 

kelahiran dengan gabungan dari malformasi kedua kelainan kongenital tersebut dapat 

mencapai 30 per 100.000 populasi. Kelainan kongenital anophthalmos dan 

microphthalmos lebih sering bilateral; pengecualian pada kelainan kongenital 

microphthalmos tunggal, yang biasanya unilateral. Microphthalmos dilaporkan dalam 

3,2-11,2% dari kebutaan pada anak.
39 
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2.4.6 Aniridia 

Aniridia adalah suatu kelainan kongenital, herediter, bilateral, kelainan 

bentuk dari iris yang mengalami hipoplasia dan dapat memungkinkan keterkaitannya 

dengan cacat mata lainnya. Aniridia menggambarkan keadaan dari iris yang 

mengalami hipoplasia (lihat gambar 8), sehingga tampak terjadinya absensi atau 

ketidakadaan iris pada pemeriksaan klinis secara superfisial. Namun, bila 

pemeriksaan dengan menggunakan gonioscopy dapat menunjukkan adanya ‘akar’ 

iris. Aniridia bukan hanya cacat tunggal dalam perkembangan iris, tetapi merupakan 

gangguan panocular dimana dapat ditemukan juga kelainan hipoplasia pada makula 

dan saraf optik, katarak dan perubahan kornea dimana malformasi lain dapat 

berdampak pada penurunan visus penglihatan mata dan dapat terjadi nystagmus. 

 
Gambar 8. Pasien dengan aniridia yang disertai dengan aphakia (tanpa lensa).

40 

Aniridia dapat pula didiagnosis dengan melakukan pemeriksaan sitogenetik 

apakah adanya delesi pada kromosom bila dicurigai adanya kesalahan pada gen 

11p13.
40 
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Kelainan kongenital aniridia di USA memiliki rasio prevalensi 1 dalam 

90.000 kelahiran. Penelitian di Kanada didapatkan kasus sebanyak 475 kasus dari 

28,5 juta populasi penduduk Kanada.
40

 Studi di Michigan didapatkan angka kisaran 

kejadian yaitu 1 per 61.000 bayi lahir. Studi di Denmark menghasilkan angka 

insidensi 1 per 96.000 bayi lahir hidup.
41 

2.4.7 Katarak Kongenital 

Gangguan katarak adalah kekeruhan pada lensa. Katarak kongenital biasanya 

didiagnosis saat bayi baru lahir. Jika katarak tidak terdeteksi pada bayi, kehilangan 

penglihatan permanen mungkin dapat terjadi. Katarak unilateral biasanya jarang 

terjadi. Katarak dapat dikaitkan dengan kelainan okular (misalnya, lenticonus 

posterior, vitreous primer hiperplastik persisten, disgenesis segmen anterior, tumor 

pada bagian posterior), trauma atau infeksi intrauterin, terutama infeksi rubella. 

Katarak bilateral sering diwariskan turun-temurun dan dikaitkan dengan penyakit 

lain. Katarak bilateral dapat diakibatkan oleh infeksi, penyakit sistemik dan kelainan 

genetik.
42 

Dapat dideteksi dini dengan pemeriksaan darah, amniosintesis dan 

pemeriksaan aspirasi jaringan plasenta bila diduga infeksi intrauterin, contohnya 

TORCH.
42 

Kelainan katarak kongenital didapati di Amerika dengan angka insidensi 1,2 

sampai 6 kasus per 10.000 kelahiran. Pada umumnya didapatkan kelainan sistemik 
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dan kelainan metabolik pada 60% kasus katarak bilateral. Retardasi mental, tuli, 

kelainan ginjal, kelainan jantung dan kelainan sistemik dapat ditemukan bersamaan 

dengan kelainan katarak kongenital.
42 

2.4.8 Microtia 

Microtia adalah kelainan bawaan pada telinga eksternal dan menengah (lihat 

gambar 9). Microtia pada daun telinga disebabkan karena susunan yang tidak teratur 

pada sisa-sisa tulang rawan yang melekat pada jaringan lunak yang ada pada lobulus, 

dimana hal yang sering terjadi adalah ketidaktepatan posisi yang simetris dengan 

telinga normal yang lain. Microtia umumnya melibatkan saluran telinga luar dan 

telinga tengah, dikarenakan hal tersebut, maka memungkinkan terjadinya gangguan 

pada pendengaran seseorang. Microtia dapat terjadi pada kelainan arkus brankialis 

(microsomia hemifacial, microsomia kraniofasial) atau dapat bermanifestasi sebagai 

suatu malformasi independent. Microtia dapat dideteksi saat ibu memeriksa kondisi 

janin dengan USG pada masa-masa kehamilan.
43

 

 
Gambar 9. Pasien dengan microtia.

43 
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Menurut Melnick dan Myranthopoulos, deformitas dan anomali pada aurikula 

dapat terjadi pada 56.000 kehamilan pada populasi etnis yang beranekaragam 

(Kaukasia 46%, Afrika-Amerika 46%, Latin 8%). Kelainan kongenital pada telinga 

terjadi pada sekitar 1,1% (11 dari 1000 kelahiran). Kelainan anomali pada telinga 

yang parah, seperti halnya microtia, terjadi pada sekitar 3 tiap 10.000 kelahiran bayi 

hidup. Telah dilaporkan juga bahwa angka insidensi kelainan anomali telinga di 

jepang yaitu 1 : 4000 populasi jepang dan 1 :  900 sampai 1 : 1200 di populasi 

Navajo. Hampir setengah dari pasien microtia pada penelitian Melnick dan 

Myranthopoulos yang mengalami microsomia kraniofasial, juga dikenal sebagai 

face-aurikularis-vertebral syndrom.
43 

2.4.9 Cleft Lip, Cleft Palate, Cleft Lip-Palate 

Bibir sumbing dengan atau tanpa sumbing palatum adalah cacat bawaan 

kraniofasial yang paling banyak ditemukan (lihat gambar 10). Penyebab sumbing 

cukup kompleks dan melibatkan banyak faktor genetik dan lingkungan. Derajat dan 

kompleksitas sumbing sangat bervariasi yang nantinya akan menentukan tata laksana 

dan hasil akhir rekonstruksi untuk tiap individu. Sumbing dibentuk saat bagian kanan 

dan kiri bibir atau palatum tidak berfusi secara sempurna saat pertumbuhan 

intrauterin. Sehingga menghasilkan gap atau celah diantaranya. Sumbing bibir 

dengan atau tanpa sumbing palatum menitik beratkan pada fungsi, struktur dan 

estetika organ tersebut. Sumbing dapat didiagnosis dengan menggunakan USG dan 
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MRI pada saat masa kehamilan. Biasanya terdeteksi saat kunjungan rutin antenatal 

care.
44

 

 
Gambar 10. Pasien dengan oral cleft. 

Cleft lip atau cleft palate adalah salah satu kelainan kongenital pada manusia 

yang sering sekali ditemukan. Kelainan kongenital ini diperkirakan terjadi pada 1 dari 

setiap 700 hingga 1000 kelahiran bayi. Paling sering terjadi pada orang-orang di Asia 

dan Amerika Latin (1:500 kelahiran), ditemukan beberapa kasus terjadi pada ras 

Kaukasia (1:1000 kelahiran) dan sangat jarang ditemukan pada ras Amerika-Afrika 

(1:2000 kelahiran).
44

 

Dalam jurnal lain dikatakan bahwa diperkirakan di Amerika Serikat angka 

kejadian kelainan kongenital sumbing (termasuk bibir sumbing tanpa atau dengan 

sumbing pada palatum dan sumbing pada palatum terisolasi) mencapai angka 7500 

bayi baru lahir tiap tahunnya.
17

 

Kelainan kongenital bibir sumbing tanpa atau dengan sumbing palatum serta 

sumbing pada langit-langit dapat berupa suatu syndromic misalnya sumbing yang 

terjadi merupakan bagian dari sekumpulan beberapa anomali organ-organ tubuh, 

namun yang sering sekali terjadi adalah kelainan sumbing terisolasi atau sering 
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disebut dengan nonsyndromic.
45 

Literatur lain menyebutkan bahwa angka kejadian 

sumbing juga bervariasi dimana sumbing bibir lebih sering terjadi pada anak laki-

laki, sementara sumbing palatum lebih sering pada anak perempuan.
44

 

Sebuah literatur mengatakan bahwa sebagian besar studi dilakukan pada ras 

kulit putih dengan menemukan hasil terhadap rasio kejadian sumbing pada laki-laki 

dan perempuan berupa 1,5-1,59:1 pada bibir sumbing, 1,98-2,07:1 untuk bibir 

sumbing yang disertai sumbing palatum dan 0,72-0,74:1 untuk sumbing palatum 

terisolasi.
46 

2.5 Faktor-Faktor Risiko Kelainan Kongenital Facio-Oral 

2.4.1 Faktor Risiko Ibu 

2.4.1.1. Obat-Obatan 

a. Penggunaan ACE inhibitor selama trimester kedua dan ketiga kehamilan 

merupakan suatu kontraindikasi. Hal ini karena hubungan mereka dengan 

peningkatan risiko fetopathy (yaitu kondisi abnormal pada janin).
5,47

 Namun 

suatu penelitian mengatakan bahwa penggunaan ACE inhibitor pada trimester 

pertama saja dapat mengganggu perkembangan pada janin dengan 

meningkatkan faktor risiko terhadap malformasi kongenital mayor jika 

dibandingkan dengan janin dimana orang tua janin tersebut tidak 

menggunakan ACE inhibitor selama kehamilan.
47 
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Efek terhadap janin yang dianggap sebagai efek langsung paparan 

ACE inhibitor terhadap janin adalah anuria dan oligohidramnion karena 

menginduksi penurunan fungsi ginjal janin. Selain itu dikarenakan reseptor 

angiotensin II terdapat di beberapa jaringan tubuh janin dan memiliki peran 

penting dalam perkembangan janin, maka pemberian ACE inhibitor yang 

berkaitan dengan konvertase angeiotensin I menjadi angiotensin II, 

menyebabkan peningkatan risiko terhadap kelainan kongenital mayor.
47 

b. Kelainan kongenital mayor yang terjadi pada bayi baru lahir yang terpapar 

obat antiepileptik saat di kandungan mempunyai rentang 3,3-9,0% atau sekitar 

dua hingga tiga kali lipat jika dibandingkan dengan bayi yang tidak terpapar.
 

Beberapa obat antiepileptik, seperti carbamazepin, fenobarbital, 

fenitoin dan primidone, mengubah metabolisme asam folat dan 

mengakibatkan kadar asam folat dalam darah menurun seiring dengan 

meningkatnya kadar obat antiepileptik dalam darah. Tidak ditemukan bahwa 

suplementasi asam folat pada wanita yang mengkonsumsi obat antiepileptik 

memberi efek perlindungan terhadap risiko malformasi pada janin. Namun 

wanita hamil yang menggunakan obat antiepileptik tetap disarankan untuk 

mengkonsumsi suplementasi asam folat dosis tinggi.
48 

c. Ibu dengan mengkonsumsi obat-obat yang mengakibatkan vasoaktif, seperti 

pseudoephedrine, aspirin, ibuprofen, amphetamine, kokain atau ekstasi, serta 

merokok, dikaitkan dengan peningkatan risiko terjadinya oral cleft.
12
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d. Sedangkan obat-obat anti konvulsif seperti fenobarbital, trimethadione, 

valproate dan dilantin telah dilaporkan dapat meningkatan risiko untuk 

memiliki bibir sumbing dengan atau tanpa palatum serta sumbing palatum.
12

 

e. Isotretinoin telah diidentifikasi sebagai faktor yang berpotensi sebagai 

penyebab terbentuknya oral cleft. Aminopterin (obat kanker) juga telah 

dikaitkan dengan pembentukan oral cleft.
12

 Isotetinoin juga dapat 

menyebabkan kelainan kongenital lain seperti microtia, microphthalmos, 

craniofacial dan kelainan jantung bawaan.
49

 

f. Kortikosteroid baik digunakan secara topikal maupun sistemik memiliki 

sedikit hubungannya dengan peningkatan risiko terjadinya oral cleft.
12

 

g. Satu studi menemukan bahwa penggunaan dimenhydrinate (anti-mual atau 

obat anti-tumpah) ditemukan pada ibu dari janin yang memiliki sumbing 

palatum, sedangkan besi (Fe) memiliki efek perlindungan terhadap kondisi 

ini. Risiko lebih rendah untuk terjadinya oral cleft pada janin dengan ibu yang 

mengalami hiperemesis gravidarum ("morning sickness" yang berat dengan 

muntah).
12

 

h. Thalidomide merupakan obat yang memberikan efek sedatif dan hipnotik, 

namun obat ini termasuk golongan dengan kategori x, yang artinya bahwa 

pemberian obat ini kontraindikasi pada keadaan ibu hamil, dimana percobaan 

terhadap hewan maupun manusia telah terbukti menunjukkan anomali pada 

organ janin. Thalidomide dapat menyebabkan kelainan pada anggota gerak 
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tubuh, anotia, microtia dan kelainan pada saluran pencernaan.
49

 

2.4.1.2. Merokok  

Merokok 15 batang rokok per hari atau lebih pada wanita akan mengurangi 

kadar enzim GSTT1 (Glutathione S Transferase Theta-1) yang dapat 

meningkatkan risiko untuk melahirkan bayi dengan sumbing. Temuan di Iowa 

dan Denmark dan mereka mencatat dalam database COGENE bahwa gen ini ada 

dalam perkembangan struktur kraniofasial.
53

 Ibu merokok dapat memberikan 

risiko untuk memiliki bibir sumbing dengan atau tanpa palatum serta sumbing 

palatum terisolasi pada janinnya. Merokok selama kehamilan merupakan faktor 

risiko minor dalam terbentuknya oral cleft dan hal tersebut dikaitkan dengan 

banyaknya rokok. Selain itu, ada bukti bahwa mungkin ada interaksi yang kuat 

antara ibu tertentu dan atau variasi gen bayi dan merokok menyebabkan sumbing 

mulut pada bayi.
12

 

Penelitian lain menunjukkan rokok memiliki sifat teratogenik yang tidak 

terlalu besar, kecuali untuk  kelainan oral cleft. Hasil penelitian lainnya 

menunjukkan mendukung pernyataan di atas bahwa tidak ada peningkatan 

kongenital malformasi yang berkaitan dengan merokok tembakau prenatal. 

Namun, dalam penelitian tersebut mengidentifikasi peningkatan risiko terjadinya 

malformasi pada non-perokok yang menggunakan pengganti nikotin.
54 
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2.4.1.3. Infeksi Intrauterin 

Infeksi TORCH intrauterin dapat menyebabkan kelainan kongenital facio-oral 

seperti infeksi virus rubella dan varicella dapat menyebabkan katarak kongenital, 

lalu sitomegalovirus yang dapat menyebabkan tuli kongenital dan 

microphthalmos dan infeksi toxoplasmosis dapat menyebabkan 

retinochoroiditis.
13

  Hampir semua infeksi, bakteri maupun virus, pada masa 

kehamilan tidak menunjukkan gejala atau menunjukkan gejala namun tidak 

spesifik.
55

 

Tanda dan gejala infeksi bakteri pada masa kehamilan yaitu demam pada ibu 

(dimana temperatur lebih dari 37,9°C sebelum dan saat persalinan berlangsung), 

pecahnya ketuban lebih dari 24 jam sebelum kelahiran janin, cairan amnion yang 

berbau busuk, tanda ikterik pada ibu, distensi abdomen ibu yang berat dan tanda-

tanda lokal lainnya (seperti nyeri pada sendi, pembengkakan sendi, keterbatasan 

ibu dalam bergerak, irritabilitas dan lain-lain).
13

 Infeksi intrauterin dapat 

didiagnosa dengan adanya demam pada ibu, nyeri rahim, cairan ketuban berbau 

busuk atau visualisasi nanah pada saat pemeriksaan spekulum dan denyut jantung 

ibu ≥100 kali per menit atau denyut jantung janin ≥160 kali per menit.
56 

Infeksi intrauterin dapat menyebabkan persalinan preterm dengan tanda 

ditemukannya leukositosis darah tepi ibu.
57

 Pada beberapa infeksi lainnya seperti 

pada toksoplasmosis dan sitomegalovirus dapat diketahui oleh diagnosis melalui 

pemeriksaan serum ibu dengan menjumpai IgM (Immunoglobulin M) positif
.
.
55
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2.4.1.4. Paparan Bahan Kimia 

Pajanan ibu terhadap eter glikol, bahan kimia yang ditemukan dalam berbagai 

produk industri, telah dilaporkan untuk meningkatkan kejadian bibir sumbing. 

Paparan organik pelarut seperti xilena, toluena dan aseton juga telah dilaporkan 

untuk meningkatkan terjadinya oral cleft. Paparan bahan kimia laboratorium pada 

ibu hamil umumnya tidak terlihat secara signifikan, namun untuk beberapa bahan 

organik pelarut, khususnya bensin, didapati sebagai faktor yang berkontribusi 

terhadap meningkatkannya risiko terjadinya malformasi pada janin, termasuk 

facio-oral.
12 

2.4.1.5. Nutrisi 

Nutrisi berperan dalam manifestasi dari oral cleft. Tingkat risiko bibir 

sumbing dan palatum dengan penggunaan asam folat dapat diturunkan. Beberapa 

ambiguitas penelitian dapat dijelaskan oleh sebuah studi yang menemukan bahwa 

risiko oral cleft dapat dikurangi hanya dengan dosis mengkonsumsi asam folat 

tinggi pada saat pembentukan bibir dan palatum. Vitamin B dan seng juga telah 

dilaporkan untuk mengurangi risiko oral cleft, serta vitamin A. Asupan folat yang 

rendah saat masa perikonsepsional ditemukan memiliki peningkatan risiko bibir 

sumbing dengan atau tanpa palatum sumbing.
12

 Suplementasi asam folat dalam 

penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dengan mengkonsumsi lebih dari 400 

μg per hari dapat mengurangi terjadinya kelainan kongenital bibir sumbing 
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dengan atau tanpa sumbing langit-langit sepertiganya.
58

 

2.4.1.6. Alkohol 

Fetal alcohol syndrome (FAS) adalah suatu kondisi pada janin yang 

disebabkan oleh karena konsumsi alkohol yang kronis pada ibu selama 

kehamilan. Konsumsi alkohol kronik diperkirakan menjadi penyebab paling 

sering kelainan non-herediter yaitu terhadap gangguan pemahaman pada bayi. 

Kelainan pada mata adalah penanda yang sensitif dan dapat diandalkan sebagai 

penanda teratogenesis dan memberikan tambahan informasi yang berguna untuk 

diagnosis fetal alcohol syndrome (FAS), dengan adanya kelainan mata yang 

terjadi pada janin, telah terbukti pada lebih dari 90% anak-anak dengan kondisi 

fetal alcohol syndrome. Seperti halnya pada kelainan kongenital seperti 

coloboma, biasanya celah choroid menutup selama minggu ketujuh 

perkembangan janin. Namun hal ini dapat terjadi kegagalan hasil penutupan 

dalam pembentukan celah khas pada iris, yang sering dikenal sebagai coloboma 

iridis.
50

 Alkohol dalam suatu studi dikatakan dapat meningkatkan risiko oral cleft. 

Namun, peneliti lain tidak menemukan hubungan ini.
12

 

2.4.1.7. Antenatal Care (ANC) 

Angka kejadian anomali kongenital mayor dan minor pada ibu hamil dengan 

diabetes mellitus, paling sering terjadi pada ibu hamil tanpa pelayanan perawatan 
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masa kehamilan dibandingkan dengan yang melakukannya.
59

 Pemeriksaan 

kehamilan atau ANC merupakan pemeriksaan ibu hamil baik fisik dan mental 

serta menyelamatkan ibu dan anak dalam kehamilan, persalinan dan masa nifas, 

sehingga keadaan mereka post partum sehat dan normal, tidak hanya fisik tetapi 

juga mental.
60

 Integrasi pelayanan antenatal secara rutin dengan beberapa 

program lain yang sasarannya ditujukan kepada ibu hamil, sesuai prioritas 

Departemen Kesehatan, diperlukan guna meningkatkan kualitas pelayanan 

antenatal.
61

 Hasil konsepsi yang buruk dapat terjadi bila seorang ibu memiliki 

kunjungan (kurang dari empat kali kunjungan selama masa kehamilan) pelayanan 

antenatal care yang kurang atau tidak melakukan sama sekali.
14

  

Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa perawatan pada saat prenatal 

salah satunya mengenai kontrol kadar glukosa dalam darah. Sebaiknya pada awal-

awal masa kehamilan, kontrol terhadap kadar glukosa dalam tubuh ibu 

ditingkatkan. Karena hal tersebut dapat menunjukkan secara signifikan beberapa 

kelainan yang dapat terjadi pada masa kehamilan (seperti kelainan kongenital, 

bayi lahir mati dan kematian pada neonatus) serta bayi lahir prematur (kurang dari 

34 bulan). Selain itu semua wanita disarankan untuk meminum suplemen asam 

folat sebelum atau segera setelah mereka tidak menggunakan kontrasepsi dan 

untuk menghindari penggunaan obat-obatan tertentu, misalnya, ACE-inhibitor 

dan atau statin, serta pemberian saran untuk tidak merokok.
62 
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2.4.1.8. Hormonal 

Obesitas dikaitkan dengan komplikasi pada kehamilan, termasuk peningkatan 

risiko cacat lahir. Penelitian lain mengatakan bahwa wanita gemuk telah terbukti 

memiliki risiko yang tinggi terjadinya cacat dinding perut, cacat jantung bawaan 

dan facio-oral cleft, namun temuan ini belum konsisten antara berbagai studi. 

Wanita obesitas ditemukan dapat meningkatkan risiko terjadinya kelainan pada 

mata dan kelainan urogenitalia interna, atresia esofagus, Potter sequence, 

kelainan pada usus dan clubfoot. Risiko terjadinya kelainan kongenital meningkat 

pada janin dengan ibu hamil yang mengalami obesitas.
63

 Ketidakseimbangan 

hormon kortison juga dapat meningkatkan risiko kelainan langit-langit sumbing 

pada hewan coba.
1
  

2.4.1.9. Radiasi 

Radiasi memiliki efek teratogenik, terutama radiasi pengion. Kelainan 

kongenital yang ditemukan seperti microcephali, defek pada tengkorak kepala, 

spinda bifida, kebutaan, sumbing palatum dan defek pada ekstrimitas, baik secara 

langsung maupun tidak memberikan efek pada sel germinativum. Potensi biologis 

pada paparan radiasi memberikan dampak terhadap perkembangan janin selama 

di dalam rahim termasuk dalam kematian pada masa perinatal, terbatasnya 

pertumbuhan intrauterin, mengecilnya ukuran kepala, keterbelakangan mental, 

kelainan organ dan potensi kanker pada masa nantinya. Risiko terhadap masing-
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masing efek paparan radiasi, tergantung pada usia kehamilan saat waktu 

pemaparan, mekanisme perbaikan sel pada janin dan tingkat dosis penyerapan 

radiasi.
64,65 

2.4.1.10. Usia Orang Tua 

Beberapa penelitian sebelumnya telah melaporkan peningkatan risiko 

terjadinya oral cleft seiring dengan bertambahnya usia ibu.
12 

Penelitian lain 

mengatakan bahwa tingginya usia ibu dan usia ayah berpengaruh terhadap risiko 

kejadian bibir sumbing dengan atau tanpa palatum. Namun untuk sumbing 

palatum terisolasi, tingginya usia ibu tidak menunjukkan pengaruhnya terhadap 

sumbing palatum, yang berpengaruh terhadap kejadian sumbing palatum hanya 

lamanya masa hamil. Penelitian sebelumnya usia ibu berpengaruh terhadap 

terjadinya kelainan kongenital facio-oral dengan OR 2,82.
10

 

2.4.1.11. Status Ekonomi 

Suatu studi di Skotlandia menemukan hubungan kelainan kongenital facio-

oral dengan rendahnya tingkat sosial ekonomi (tidak disesuaikan untuk faktor-

faktor lain).
12

 Sebuah penelitian pada tahun 2008 mengatakan bahwa status sosial 

ekonomi individu dan rumah tangga (SES atau sosial economic status) dalam 

kaitannya pada fenotip cacat tabung saraf, bibir sumbing, sumbing langit-langit 

dan kelainan jantung bawaan dengan menggunakan data dari The National Birth 
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Defects Prevention Study. SES individu diukur oleh pendidikan ibu dan ayah, 

pekerjaan dan pendapatan rumah tangga. Peningkatan risiko ditemukan pada 

pendidikan ibu yang rendah yang dikaitkan dengan anencephaly dan 

dextrotransposition dari arteri besar, pendidikan ayah yang rendah berhubungan 

dengan anencephaly, palatum cleft, pendapatan rumah tangga yang rendah 

berkaitan dengan  kelainan tetralogi of Fallot (TOF).
11 

Status ekonomi berguna untuk memastikan apakah ibu berkemampuan 

membeli bahan makanan bergizi tinggi. Keterbatasan ekonomi yang berarti tidak 

mampu membeli makanan yang berkualitas baik, maka pemenuhan gizinya akan 

terganggu.
12

 Pemerintah Jawa Tengah dalam upaya peningkatan angka kebutuhan 

hidup layak bagi masyarakat mengeluarkan keputusan dalam menetapkan Upah 

Minimum Kota Semarang untuk tahun 2009 Rp 838.500,00; tahun 2010  Rp 

939.756,00; untuk tahun 2011 Rp 961.323,00; untuk tahun 2012 Rp 991.500,00; 

untuk tahun 2013 sebesar Rp 1.209.100,00.
51 

Tingkat sosial seseorang yang rendah berpengaruh terhadap kelainan 

kongenital neural tube defect dan orofacial cleft. Dan tingkat pendidikan ibu 

menunjukkan keterkaitan yang signifikan terhadap kejadian orofacial cleft pada 

anak.
52
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2.4.1.12. Ras  

Ada perbedaan ras atau etnis sebagai faktor risiko untuk oral cleft. Asia 

memiliki risiko tertinggi (14:10.000 kelahiran), diikuti oleh putih (10:10.000 

kelahiran) dan Afrika-Amerika (4:10.000 kelahiran). Di antara orang-orang Asia, 

risiko oral celft adalah lebih tinggi pada ras Asia Timur (Jepang, Cina, Korea) 

dan Filipina dari Kepulauan Pasifik. Populasi Amerika-indian di Amerika Selatan 

telah ditemukan memiliki tingkat yang lebih tinggi dari campuran populasi yang 

lain.
12 

Untuk kasus tertentu seperti oral cleft paling sering terjadi pada orang-orang 

di Asia dan Amerika Latin (1:500 kelahiran), ditemukan beberapa kasus terjadi 

pada ras Kaukasia (1:1000 kelahiran) dan sangat jarang ditemukan pada ras 

Amerika-Afrika (1:2000 kelahiran).
44

 Penelitian lain menambahkan bahwa angka 

prevalensi dan insidensi kelainan kongenital facio-oral cleft menunjukkan adanya 

perbedaan pada tiap ras.
6
 

2.4.2 Faktor risiko janin 

2.4.2.1. Kehamilan kembar 

Kembar, terutama kembar monokorionik, memiliki risiko lebih tinggi terhadap 

anomali kongenital dibanding yang tidak kembar. Komplikasi terjadinya anomali 

kongenital terjadi 163 kehamilan, yang melibatkan 182 orang (390,7 per 10 000 
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kembar yang terdaftar). Prevalensi kembar lahir hidup adalah 331,4 per 10 000 

kelahiran hidup.
66 

Pada kehamilan kembar jenis kelainan kongenital yang sering terjadi adalah: 

kelainan kardiovaskular (51, 28,0%), kelainan sistem saraf pusat (24, 13,2%), 

kelainan genitourinary system (25, 13,7%), kelainan kromosom (21,11,5%), 

kelainan muskuloskeletal (19, 10,4%) dan lain-lain (31, 17,0%) termasuk facial 

cleft, atresia esofagus, kelainan kongenital lain seperti sistem pencernaan, 

sindrom (2,7%) dan multiple anomali (2,2%). Kelainan kongenital yang terkait 

dengan kehamilan bayi kembar dipengaruhi oleh twin reversed arterial perfusion   

(TRAP).
66 

2.4.2.2. Jenis Kelamin Bayi 

Jenis kelamin bayi mempengaruhi risiko untuk terjadinya oral celft. Pada laki-

laki lebih besar terjadinya bibir sumbing dengan atau tanpa sumbing palatum 

dibandingkan dengan perempuan, sementara perempuan memiliki risiko yang 

sedikit lebih besar untuk terjadinya sumbing pada palatum dibandingkan dengan 

laki-laki. Bayi lahir dengan kelainan kongenital lainnya yang melibatkan sistem 

pernapasan, mata, telinga, saluran pencernaan atas dan anomali muskuloskeletal 

lainnya dapat meningkatan risiko untuk memiliki bibir sumbing dengan atau 

tanpa palatum serta sumbing palatum terisolasi.
12

 Jenis kelamin laki-laki lebih 

sering untuk terkena kelainan kongenital pada mata dengan infeksi TORCH saat 

dikandungan.
13
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2.4.2.3. Genetik  

Faktor genetik yang sering diyakini berperan dalam beberapa kelainan 

kongenital, sering di dalamnya merupakan suatu kombinasi dengan satu atau 

lebih faktor lingkungan. Beberapa lokus telah diidentifikasi untuk bibir sumbing 

dengan atau tanpa sumbing palatum dan di kasus lain juga ditemukan bahwa gen 

tertentu merupakan penyebabnya. Dalam sebuah penelitian menyatakan bahwa 

sumbing palatum saja, satu gen telah teridentifikasi, tetapi mungkin masih banyak 

lagi gen yang ikut terlibat. Tipe pertama dikendalikan oleh gen tunggal, yang 

mungkin mengkode untuk transforming-growth-factor-alpha (TGF-alpha). Dan 

tipe kedua adalah multifaktorial dari alam sekitar. Hubungan antara variasi gen 

ibu dan atau bayi tertentu dengan ibu merokok ditemukan dapat menyebabkan 

oral cleft pada bayi.
12 

2.6 Diagnosis Prenatal Kelainan Kongenital Facio-Oral 

2.5.1. Ultrasonografi 

Malformasi kongenital yang dapat ditemukan dengan ultrasonografi antara 

lain adalah cacat tabung saraf, anensefalus dan spina bifida; cacat dinding 

abdomen; cacat jantung; cacat wajah termasuk bibir dan palatum atau sumbing.
1
 

Ultrasonografi, sebagai metode pencitraan utama, pemeriksaan yang 

menunjukkan kondisi janin saat itu, selain itu mudah untuk dilakukan dan tidak 

mahal. Namun, pemeriksaan menggunakan sonografi pada masa prenatal dengan 
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bibir sumbing dan palatum dapat menjadi sulit karena ‘membayangi’ dari struktur 

tulang di sekitarnya.
67

 

Dalam penelitian lain menambahkan bahwa lateral facial clefting 

(macrostomia) adalah kelainan kongenital langka dimana kelainan ini dapat 

terjadi baik sebagai terisolasi atau dalam kombinasi dengan anomali kongenital 

lainnya. Dapat didiagnosis dengan USG antenatal pada minggu ke-26 masa 

kehamilan.
68

 

Pada suatu penelitian dikatakan bahwa kebanyakan pemeriksaan anatomi 

dengan menggunakan pencitraan dua dimensi transabdominal  menggunakan 3,5-

to-5 MHz transduser yang dapat menunjukkan kejadian bibir sumbing pada janin 

dari usia kehamilan 16 minggu dengan akurat. Namun, pemeriksaan untuk 

mendeteksi beberapa kelainan sumbing, seperti pada sumbing bibir atau palatum 

terisolasi, tidak terlalu menggambarkan hasil baik.
69

 

2.5.2. 3-Dimensi atau 4-Dimensi USG dan MRI 

Pada pencitraan di wajah memiliki keuntungan untuk dapat melihat tingkat 

midline-anomaly yang kompleks, yang mungkin terbatas jika dilakukan pada 

pencitraan gambar dua dimensi biasa.
70

 Studi lain mengatakan bahwa MRI 

mampu untuk menentukan tingkat keterlibatan posterior palatum dan penyebaran 

ke arah lateral sumbing pada CL/P (Cleft lip with or without palate) atau CP 

(Cleft palate) mempunyai akurasi diagnostik lebih tinggi dari pemeriksaan 
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ultrasound. Selain itu, MRI menyajikan secara lengkap struktur kepala janin dan 

biometrik perkembangan tulang wajah, sehingga memungkinkan deteksi dini 

potensi untuk terjadinya kelainan sindrom.
71 

Penelitian lain berpendapat bahwa 

MRI pada diagnosis prenatal untuk mengevaluasi palatum primer dan sekunder.
67

 

2.5.3. Amniosentesis  

 Cairan amnion ini dianalisis untuk berbagai faktor biokimia, misalnya AFP 

(Alpha-Fetoprotein) dan asetil-kolin-esterase. Selain itu, sel janin yang terlepas 

ke dalam amnion, dapat ditemukan dan digunakan untuk penentuan kariotype 

metafase dan analisis genetik lainnya.
1 

 Dalam penelitian dikatakan bahwa sel-sel janin yang cocok untuk pengujian 

genetik dapat diperoleh dari darah ibu atau pra implantasi embrio. Suatu studi 

MRC Kanada melaporkan bahwa tingkat keberhasilan dari kultur hanya 82% 

pada kehamilan dibawah 15 minggu, dibandingkan dengan kehamilan pada usia 

16 minggu ke atas dapat mencapai keberhasilan hingga 94%.
64

  

2.5.4. Chorionic Villus sampling 

Prosedur ini melibatkan aspirasi jaringan plasenta. Pemeriksaan ini untuk 

mendeteksi kelainan genetik pada janin selama masa kehamilan berlangsung. 

Pemeriksaan chorionic villus sampling ini biasa digunakan dengan bantuan USG 
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dalam mendeteksi risiko fetus mengalami kelainan sindroma dan dari aspirasi 

jaringan plasenta janin ini merupakan pemeriksaan definitif untuk mengetahui 

adanya kelainan kromosom pada bayi.
72 

2.5.5. Pemeriksaan Darah 

Untuk memperkirakan adanya kongenital toksoplasmosis, Penyakit Chagas, 

cytomegalovirus dan rubella, sampel darah dried-blood-spot untuk dilakukan 

pemeriksaan kadar imunoglobulin IgM terhadap Toxoplasma gondii, 

cytomegalovirus, virus rubella dan IgG terhadap Trypanosoma cruzi. Sampel 

yang positif tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui kadar IgM dan IgG 

dalam serum darah dari neonatus dan ibu.  

Seorang neonatus diklasifikasikan sebagai terinfeksi dan dilanjutkan pada 

pemeriksaan yang lebih lanjut bila memenuhi salah satu kriteria berikut: antigen-

spesifik IgM dan IgG pada neonatus dan pada ibu, antigen-spesifik IgM pada 

neonatus saja, antigen-spesifik IgM pada ibu saja atau peningkatan jumlah 

antigen-spesifik IgG dalam neonatus.
55 

 


