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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sistem urogenital 

Sistem urogenital merupakan sistem yang terdiri dari sistem urinarius dan 

sistem genitalia. Dimana sistem urinarius dibagi menjadi traktus urinarius bagian 

atas dan bagian bawah. Traktus urinarius bagian atas terdiri dari ginjal, pelvis 

renalis dan ureter, sedangkan traktus urinarius bagian bawah terdiri dari vesika 

urinaria dan uretra. Untuk sistem genitalia eksterna pada pria dan wanita berbeda, 

pada pria terdiri dari penis, testis dan skrotum; sedangkan wanita berupa vagina, 

uterus dan ovarium.
16 

 

2.1.1 Embriogenesis 

Dipandang dari sudut fisiologi, sistem urogenital dapat dibagi dalam dua 

unsur yang berbeda sifatnya : sistem urinarius dan sistem genitalia. Akan tetapi, 

dipandang dari sudut embriologi dan anatomi, kedua sistem ini saling bertautan.
17

 

Ada 2 macam perkembangan sistem urinarius  yaitu organogenesis ginjal dan 

maturasi ginjal. Organogenesis ginjal terdiri melalui 3 tahapan secara berurutan 

yaitu : pronefros, mesonefros, dan metanefros seperti pada tabel 2.
18 
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Tabel 2 . Organogenesis ginjal. 

Usia gestasi 

minggu ke- 

Organogenesis 

3 - Sistem pertama yaitu bentuk pronefros dan duktusnya.
18 

- Pronefros perlahan akan berdegenerasi dan duktusnya akan menjadi 

duktus Wolfii dan bagian kaudal dari mesonefros.
18 

4 - Sistem pronefros mengalami regresi, saluran ekskresi mesonefros 

pertama mulai tampak.
17 

- Saluran-saluran ekskresi memanjang dengan cepat, membentuk gelung 

huruf  S (simpai Bowman) dan terdapat glomerulus pada ujung medial, 

keduanya membentuk korpuskulus mesonefrikus(renalais).
17, 18 

- Pembentukan glomerulus berasal dari vesikel-vesikel yg terbagi 

menjadi 3 segmen : bawah  membentuk epitel viseral dan parietal 

kapsula Bowman, tengah  tubulus proksimal dan ansa Henle, atas  

tubulus distalis.
18

 (lihat pada gambar 1) 

5 - Perkembangan dari sistem metanefros (ginjal tetap), berawal dari 

tunas ureter yang berkembang dari tonjolan saluran mesonefros di 

dekat muaranya ke kloaka.
17 

- Tunas ureter ini menembus jaringan metanefros, yang menutup ujung 

distalnya sebagai topi  melebar membentuk pelvis renalis primitif  

terbagi kranial dan kaudal  kaliks mayor.
17 

- Tiap-tiap kaliks membentuk 2 tunas baru yang akan membelah terus 

hingga 12 generasi atau lebih.
17 

- Generasi ketiga dan keempat  kaliks minor. Generasi seterusnya  

piramida ginjal.
17 

7-8 -  Dimulainya nefrogenesis sampai 34-36 minggu. Kemudian nefron 

berkembang terus dan ukurannya bertambah sesuai dengan pertambahan 

ukuran ginjal dan perkembangan fungsinya.
18 

12-14 Pembentukan pelvis renalis serta kaliks mayor dan minor selesai 

sebelum masa gestasi ini.
18 
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Gambar 1. Bagian transversal melalui embrio pada berbagai tahap perkembangan 

menunjukkan pembentukan nephric tubules. A. 21 hari. B. 25 hari.
17 

 

Maturasi ginjal, perkembangan dari nefron dimulai pada dasar juksta 

medular sehingga daerah inilah yang kemudian menjadi lebih dulu matang. Pada 

waktu lahir, nefron juksta medular lebih matang daripada nefron superfisial. Pada 

bayi prematur, nefrogenesis akan terus berlangsung setelah lahir. Perkembangan 

ginjal mulanya terjadi dalam rongga pelvis, kemudian bermigrasi kearah kranial di 

fossa renalis dan bersamaan dengan ini pelvis renalis dan ureter berotasi pada 

posisi anterior ke medial.
18 

Pada pertengahan bulan ke-2, mesonefros berdegenerasi, sedangkan 

tubulus tetap ada menjadi tubulus epididimis pada laki-laki dan pada wanita 

menjadi menjadi epoophoron dan paraoophoron. Sistem duktus ekskretorius pada 

laki-laki akan menjadi duktus epididimis, vasa deferens dan duktus 

ejakulatorius.
18 
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Pada usia 7 minggu septum urorektal membagi kloaka menjadi sinus 

urogenital di anterior dan rektum di posterior. Kandung kemih dibentuk dari sinus 

urogenital.
18 

Gonad mulai berdiferensiasi menjadi testis atau ovarium selama masa 

gestasi minggu ke-7. Testis akan menghasilkan “Mullerian inhibiting factor” dan 

mencegah pembentukan bagian proksimal vagina, uterus dan tuba Falopii dari 

jaringan paramesonefrik atau duktus Mullerian. Genitalia eksterna juga 

berkembang akibat pengaruh hormon pada masa gestasi 7-14 minggu.
18

  

 

2.1.2 Pemeriksaan radiologik 

Pemeriksaan untuk mengevaluasi sistem urogenital pada bayi baru lahir 

meliputi ultrasonografi, voiding cystourethrography, excretory urography, radio 

nuclide renal imaging, radionuclide voiding cystourography, renal angiography, 

computed tomography (CT) dan magnetic resonance imaging (MRI). 

 Ultrasonografi merupakan pemeriksaan yang non invasif pada bayi baru lahir 

untuk mengetahui kelainan pada ginjal dan pelvis serta massa abdomen 

lainnya dan dapat dilakukan walau bayi dalam keadaan sakit berat. Dari 

pemeriksaan USG ini dapat diketahui ada tidaknya ginjal, melihat ukuran 

ginjal, serta posisinya dan mengetahui adanya massa kistik atau solid, 

hidronefrosis, ginjal yang kistik atau tumor ginjal, agenesis ginjal, hipoplasia 

ginjal dan kelainan obstruksi traktus urinarius. 

 Pemeriksaan voiding cysturograph untuk melihat kandung kemih dan uretra, 

apakah ada refluks vesikoureter. 
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 Pemeriksaan excretory urography untuk melihat lebih rinci traktus urinarius 

bagian atas.
18 

 

2.2 Kelainan kongenital pada sistem urogenital 

Kelainan kongenital sistem urogenital merupakan kelainan yang sudah ada 

sejak lahir pada sistem urinarius dan sistem genitalia. Kelainan tersebut dapat 

disebabkan oleh faktor genetik maupun non genetik. 

Hampir semua bayi prematur dan bayi lahir cukup bulan (aterm) 

mengeluarkan tinja dan air kencing dalam waktu 24 jam pertama sesudah lahir. 

Jika bayi tidak mengeluarkan tinja atau kencing pada akhir hari pertama 

kehidupannya, perlu dilakukan penyelidikan terhadap adanya abnormalitas 

anatomis penyebabnya.
2 

 Urin neonatus sehat mempunyai pH 5-7 dan osmolalitas 60-600 

(mOsm/kg) H2O. Biasanya mengandung sel epitel dan kadang-kadang dapat 

mengandung sel darah merah. Seharusnya tidak ada sel-sel darah putih dan 

biakannya steril. Glukosa dan protein dalam jumlah sedikit mungkin dapat 

ditemukan dengan menggunakan uji batang celup (dipstick).
2 

Anatomi dan morfologi ginjal pada waktu lahir, kedua ginjal beratnya 25 

gram dibandingkan dengan dewasa yang beratnya 300 gram. Panjangnya 4,5 cm 

dan pada orang dewasa  panjangnya 11,5 cm. Volume ginjal kira-kira 10 mL dan 

pada umur 3 minggu mencapai 23 mL. Permukaannya berlobus yang menetap 

sampai beberapa bulan dan pada dewasa akan menjadi rata, dimana jumlah nefron 

menjadi 1 juta. Ukuran dari glomerulus dan tubulus pada waktu lahir lebih kecil 
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daripada anak yang lebih tua dan dewasa. Dilaporkan bahwa diameter rata-rata 

dari glomerulus 2/5 dari dewasa (110 µm pada waktu lahir dan 280 µm pada 

dewasa dan panjang tubulus proksimal 2 mm dibanding pada dewasa 20 mm.
18

  

Kelainan perkembangan ginjal meliputi agenesis, hipoplasia, displasia, dan 

penyakit kistik. Kelainan herediter hanya bertanggung jawab atas kelainan 

struktural yang ditemukan pada saat lahir dan penyakit ginjal polikistik yang dapat 

diwariskan mungkin belum akan bermanifestasi secara klinis sampai dekade 

ketiga atau keempat kehidupan. Displasia ginjal sering kali dikaitkan dengan 

kesalahan perkembangan obstruktif saluran kemih.
19 

Banyak kelainan perkembangan bersifat kistik, tetapi menganggap semua 

kelainan kistik sebagai “polikistik” hanya akan memperumit masalah. Kista 

parenkim ginjal ditemukan baik pada ginjal displastik maupun polikistik dan pada 

kelainan yang jelas merupakan kelainan didapat, bukan kelainan perkembangan, 

seperti kista pasca dialisis pada gagal ginjal kronis. Kista tidak tampak memiliki 

kemaknaan patogenik spesifik; kita dapat terjadi pada nefron normal, displastik 

dan atrofi.
19

  

Tanda dan gejala kelainan kongenital sistem urogenital seperti ekstrofi 

kandung kemih atau suatu hipospadia berat dapat langsung dikenali. Pada banyak 

anak, masalah urologi yang tersembunyi bermanifestasi sebagai infeksi traktus 

urinarius. Tanda serta gejala klasik seperti disuria, frekuensi, urgensi, urin yang 

berbau tidak enak, demam dan nyeri pinggang tidak selalu dijumpai. Banyak anak 

seperti ini memiliki riwayat keluhan yang samar, misalnya kegagalan tumbuh 

kembang, nyeri abdomen non spesifik, mual, muntah, demam berulang yang tidak 
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terjelaskan atau kesulitan tidur. Riwayat polihidramnion atau oligohidramnion 

harus membuat kita memerhatikan sistem urogenital secara cermat karena kondisi 

seperti agenesis ginjal, sindrom prune-belly dan katup uretra posterior akan 

mengubah volume cairan amnion. Oligohidramnion sering kali dikaitkan dengan 

hipoplasia paru. Distres pernapasan tidak jarang terjadi pada bayi dengan kelainan 

kongenital urogenital berat. Massa retroperitoneal berukuran besar atau 

terkumpulnya urin di intraabdomen akan membatasi kerja normal diafragma dan 

meyebabkan gangguan pernapasan. Sekitar 50% massa abdomen yang dijumpai 

pada bayi baru lahir berasal dari sistem urogenital.
20 

Pada pemeriksaan neonatus, kelainan telinga, gejala sisa kompresi uterus 

berkepanjangan, seperti hidung yang pesek, dagu terdorong ke belakang atau kaki 

gada harus mengingatkan kita atas kemungkinan sindrom Potter, sering kali 

disertai dengan agenesis ginjal. Pemeriksaan abdomen dimulai dengan inspeksi 

korda umbilikalis; arteri umbilikalis tunggal telah dikaitkan dengan insidensi 

masalah urinaria yang tinggi. Inspeksi serta palpasi cermat ke atas abdomen akan 

mengungkap laksitas dinding abdomen, ginjal yang membesar, atau jika ada, 

kandung kemih yang dapat diraba. Dianjurkan untuk mengamati aliran urin. 

Punggung harus diperiksa untuk mencari lesung sakral, berkas rambut atau 

lipoma, yang mungkin berkaitan dengan kandng kemih neurogenik. Pemeriksaan 

genitalia secara cermat akan melengkapi pemeriksaan urologik neonatus. Pada 

anak yang lebih tua dengan masalah urologik, kunjungan ke klinik harus 

mencakup pengukuran rutin atas tekanan darah, suhu dan pemindahan tinggi serta 

berat badan ke atas normogram. Pada pasien dengan kecurigaan kandung kemih 
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neurogenik, suatu pemeriksaan neurologik singkat terdiri atas pengujian sensasi 

abdomen bagian bawah, perineum, bokong serta tungkai, tonus rektum, 

pengamatan gaya berjalan, refleks bulbokavernosus, refleks lutut-sentak dan ada 

atau tidaknya refleks Babinski.
20 

 

2.3 Macam-macam kelainan kongenital pada sistem urogenital 

Macam-macam kelainan kongenital pada sistem urogenital dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

2.3.1 Agenesis ginjal 

Agenesis ginjal adalah keadaan tidak ditemukan jaringan ginjal pada satu 

sisi atau keduanya.
18 

1) Agenesis ginjal unilateral 

Agenesis ginjal unilateral terjadi karena kegagalan tunas ureter membentuk 

ginjal atau blastema metanefrik pada satu sisi. Insidennya 1 dari 500 kelahiran 

hidup.
18

 Agenesis ini lebih sering terjadi dan kompatibel dengan kehidupan 

yang panjang. Ginjal soliter menjadi hipertrofik dan hipertrofi glomerulus 

serta hiperfusi mungkin bertanggung jawab atas perkembangan sklerosis 

glomerulus, proteinuria dan gagal ginjal kronis di kemudian hari. Agenesis 

unilateral dilaporkan merupakan predisposisi untuk nefrolitiasis dan infeksi, 

yang berkaitan dengan frekuensi ektopia serta obstruksi ginjal soliter yang 

tinggi.
19 
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2) Agenesis ginjal bilateral 

Agenesis bilateral, keadaan dimana sama sekali tidak didapatkan adanya 

jaringan ginjal dan dapat berakibat buruk di kehidupan ekstrauterin. Kondisi 

ini terjadi pada sekitar satu dalam 4000 kelahiran, dengan 2:1 dominasi laki-

laki. Kelainan ini disertai dengan oligohidramnion, amnion nodosum, 

deformitas posisi tungkai dan wajah aneh dengan lipatan, hidung menyerupai 

paruh, serta deformitas dan telinga letak rendah. Kumpulan kelainan ini 

dikenal sebagai rangkaian Potter, yang diduga terjadi akibat oligohidramnion.
 

Bayi yang terkena biasanya terlahir prematur dan sering juga kecil untuk usia 

kehamilan. Masalah klinik utama pada bayi baru lahir adalah distress 

pernapasan akibat hipoplasia paru. Upaya resusitasi biasanya mengakibatkan 

emfisema interstitial paru dan pneumotoraks.
19 

 

2.3.2 Hipoplasia ginjal 

Hipoplasia ginjal adalah istilah yang digunakan untuk ginjal berukuran kecil 

yang terjadi akibat defisiensi perkembangan jumlah atau ukuran nefron. Ginjal 

kecil dangan parenkim normal (ginjal “kerdil”) sering unilateral dan sering kali 

ditemukan bersama kelainan kongenital lain.
19 

1) Hipoplasia ginjal unilateral 

Walaupun biasanya tidak bergejala selama masa bayi, kelainan unilateral 

dikatakan akan mempredisposisi pielonefritis kronis dan hipertensi. Namun 

literatur telah gagal membedakan secara jelas ginjal yang mengalami 

defisiensi akibat perkembangan dari ginjal yang mengalami defisiensi 
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sekunder akibat parut atau atrofi. Tipe ginjal kecil yang paling lazim pada 

masa anak mungkin terjadi akibat atrofi segmental dan kehilangan parenkim 

berat pada nefropati refluks suatu kondisi yang disebut sebagai ginjal Ask-

Upmark, yang biasanya meliputi pielonefritis kronis dan berkaitan dengan 

hipertensi.
19 

2) Hipoplasia ginjal bilateral 

Suatu kelainan yang tidak lazim, biasanya ditandai dengan kehilangan 

sejumlah nefron yang secara individual mengalami hipertrofi. Ginjal 

berukuran sangat kecil dan dapat memiliki jumlah lobus yang kurang. Nefron 

dapat berjumlah hanya seperlima normal dan sangat membesar, menimbulkan 

sebutan yang tidak lazim tetapi diterima umum yaitu oligomeganefronia atau 

hipoplasia oligonefron.
19 

Manifestasi klinis hipoplasia oligonefron adalah gangguan kemampuan 

memekatkan urin, dengan poliuria, polidipsia dan serangan dehidrasi. 

Proteinuria biasanya sedang. Retardasi pertumbuhan merupakan kondisi yang 

menonjol dan sering anemia. Hipoplasia oligonefron telah dilaporkan 

merupakan penyebab gagal ginjal masa anak paling lazim ke-4, bertanggung 

jawab atas ~10-15% total kasus. Terkadang, hipoplasia oligonefron disertai 

kelainan kongenital lain.
19 

 

2.3.3 Hidronefrosis 

Hidronefrosis biasanya mungkin terdapat pada janin dengan obstruksi 

aliran keluar, terdiri dari hidronefrosis unilateral dan bilateral. Hidronefrosis 
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unilateral atau bilateral dapat berupa parenkim ginjal yang dapat normal atau 

mengalami kelainan atau displastik, dilatasi ureter dan/atau kandung kemih, serta 

berkurangnya atau tidak adanya volume cairan amnion. Hidronefrosis unilateral 

biasanya berupa dilatasi sistem pengumpul proksimal. Hidronefrosis ini 

merupakan kelainan paling umum yang didiagnosis antenatal dan merupakan 50% 

dari semua kelainan kongenital sistem urogenital yang terdeteksi sebelum 

kelahiran. Kelainan ini terjadi pada 1 dari 500-700 bayi. Penyebab paling umum 

adalah hidronefrosis fisiologik, namun dapat juga disebabkan oleh obstruksi pada 

persambungan ureteropelvik atau vesikoureterik atau refluks urin. Sebagian 

sembuh secara spontan namun tidak semuanya. Prognosis bergantung pada derajat 

kerusakan ginjal yang disebabkan oleh distensi berlebihan. Jika diameter 

anteroposterior tidak melebihi 15 mm baik ketika antenatal maupun postnatal, 

maka intervensi jarang diperlukan. Hidronefrosis bilateral kurang umum 

dibandingkan hidronefrosis unilateral namun lebih besar kemungkinannya bersifat 

serius. Dapat disebabkan obstruksi leher kandung kemih atau katup uretra 

posterior.
21 

 

2.2.4 Hipospadia 

Hipospadia adalah kelainan kongenital yang meatusnya mempunyai posisi 

abnormal di sebelah proksimal ujung glans. Meatus dapat terletak di setiap titik 

sepanjang uretra dan digolongkan sebagai koronal, subkoronal, penis, penoskrotal 

atau perineal. Kulit depan dorsal tebal/banyak dan terdapat sedikit kulit depan 

ventral, yang menyebabkan apa yang dikenal sebagai kerudung prepusial dorsal. 
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Korde ventral sering terjadi. Insidens hipospadia adalah sekitar 8 dari 1000 

kelahiran anak laki-laki. Hipospadia disebabkan oleh kurangnya fusi lipatan uretra 

selama perkembangn embriologi. Risiko rekurensi adalah 12%, tetapi meningkat 

sampai 27% jika ayahnya juga terkena. Perbaikan operatif dilakukan pada sekitar 

umur 1 tahun. Orang tua harus diberitahu bahwa sirkumsisi merupakan 

kontraindikasi karena kulit depan akan digunakan selama bedah rekonstruksi.
20 

 

2.2.5 Hidrokel 

Hidrokel adalah akumulasi cairan di dalam tunika vaginalis dan tunika 

albuginea yang membungkus testis.
18

 Apabila jumlah cairan berubah sesuai 

dengan waktu, akan ada hubungan dengan rongga peritoneum. Hidrokel kecil 

dapat menghilang pada umur 1 tahun, tetapi hidrokel yang lebih besar seringkali 

menetap dan memerlukan pengobatan bedah. Hidrokel yang mempunyai 

hubungan harus diobati seperti hernia inguinalis indirek.
21 

Perjalanan testis dari posisi intraabdomen ke dalam skrotum terjadi 

melalui prosesus vaginalis, yang normalnya kemudian menutup pada saat lahir 

atau masa bayi awal. Prosesus yang tetap terbuka akan menghasilkan hernia 

inginalis indirek atau hidrokel. Benjolan ingunal dan massa skrotum pada anak 

biasanya terjadi sekunder akibat hernia atau hidrokel. Tetap terbukanya prosesus 

vaginalis memungkinkan cairan peritoneum, omentum atau visera masuk ke 

dalam kanalis inguinalis atau skrotum. Inkarserasi usus di dalam sakus hernia dan 

cedera iskemi terhadap testis potensial bisa mempersulit hernia inguinalis. Defek 

yang lebih kecil hanya memungkinkan lewatnya cairan, menghasilkan hidrokel. 
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Secara klinis, hidrokel akan bertransluminasi, sedangkan sebagian besar hernia 

tidak. Hidrokel bisa bersifat komunikans atau non-komunikans. Hidrokel non-

komunikans biasanya muncul saat lahir dan cenderung akan sembuh dalam tahap 

pertama kehidupan. Hidrokel komunikans memperlihatkan fluktuasi khas dalam 

ukuran: mengecil saat pasien berbaring (malam hari atau ketika pasien tidur) dan 

membesar ketika beraktivitas. Hidrokel yang bertahan setelah usia 1 tahun harus 

diperbaiki secara bedah.
20 

 

2.3 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian kelainan kongenital 

sistem urogenital pada neonatus 

 

1) Infeksi intrauterin 

Ketika infeksi-infeksi seperti virus (rubella, cytomegalovirus, herpes 

simpleks, varisela-zoster), sifilis dan toksoplasmosis, menyerang ibu hamil, dapat 

menyebabkan kerusakan pada saluran urinarius. Infeksi  pada awal kehamilan 

dapat menyebabkan denervasi struktur janin dan mengakibatkan lahir cacat, 

sebagai akibat dari sifat neurotropik organisme. Organisme dapat juga 

menginfeksi diferensiasi mesenkim dan lokasi tunas ureter, yang dapat 

mempengaruhi organogenesis ginjal, seperti agenesis, displasia dan hipoplasia 

ginjal.
10 

Menurut Gibbs dkk, infeksi intrauterin dapat diketahui dengan melihat 

tanda-tanda sebagai berikut: takikardia ibu (>120 kali/menit), takikardia janin 

(>160 kali/menit), temperatur tubuh diatas 38
o
C, kedinginan, uterus teraba tegang, 
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cairan vagina purulen dan berbau busuk, leukositosis ibu (15.000-18.000 

sel/mm
3
). 

Rubella dapat dicegah dengan imunisasi (seorang wanita harus diimunisasi 

rubella sebelum dia hamil). Cytomegalovirus, untuk saat ini belum diketahui 

metode vaksinasi yang aman. Pencegahan utama dengan menghindari pemajanan 

pada cytomegalovirus selama hamil, suatu cara yang tidak mustahil mengingat 

keberadaan organisme dimana-mana. Pada sifilis, dengan mencegah transmisi 

dengan mitra hubungan seksual. Dan kemungkinan terinfeksi toksoplasma dapat 

diminimalisasi dengan tidak memegang feses kucing dan menghindari memakan 

daging mentah atau setengah matang. Banyak infeksi lain yang dapat menyerang 

wanita hamil yang juga dapat mengganggu perkembangan janin, tetapi hal ini 

diabaikan sebagai penyebab kelainan kongenital sistem urogenital pada neonatus, 

karena ibu–ibu yang terinfeksi tidak mengetahui gejala infeksi yang dialami atau 

mungkin infeksi ini tidak menampakkan gejalanya.
22

 

Sifilis disebabkan oleh Treponema pallidum, spirochaeta. Manusia adalah 

sebagai host T. pallidum dan juga berfungsi sebagai vektor. Sifilis diklasifikasikan 

sebagai  sifilis diperoleh dan bawaan (kongenital), berdasarkan metode transmisi. 

Pada sifilis diperoleh, transmisi sebagian besar terjadi antara mitra selama 

hubungan seksual, sementara di sifilis kongenital, infeksi ditularkan dari wanita 

hamil yang terinfeksi T. pallidum melalui plasenta ke janin. Neonatus juga dapat 

memperoleh sifilis sebagai hasil dari kontak dengan lesi genital yang aktif pada 

saat proses pengeluaran.
23 
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Sindrom varicella kongenital (CVS) adalah gangguan langka terkait 

dengan infeksi intrauterin dengan Varicella zoster virus (VZV). Setidaknya 112 

bayi yang lahir dengan tanda-tanda CVS telah dilaporkan dalam literatur.
23 

 

Karakteristik gejala termasuk lesi kulit, cacat neurologis, penyakit mata, kelainan 

viseral (pneumonia, atresia kolon,dll), kelainan sistem urogenital dan kelainan 

tulang.
25 

 

2) Obat-obatan 

Beberapa jenis obat tertentu yang diminum wanita hamil pada trimester 

pertama kehamilan diduga sangat erat hubungannya dengan terjadinya kelainan 

kongenital pada bayinya. Beberapa jenis jamu-jamuan yang diminum wanita 

hamil muda dengan tujuan yang kurang baik diduga erat pula hubungannya 

dengan terjadinya kelainan kongenital, walaupun hal ini secara laboratorik belum 

banyak diketahui secara pasti. Sebaiknya selama kehamilan, khususnya trimester 

pertama, dihindari pemakaian obat-obatan yang tidak perlu sama sekali; walaupun 

hal ini kadang-kadang sukar dihindari karena calon ibu memang terpaksa harus 

minum obat. Hal ini misalnya pada pemakaian trankuilaiser untuk penyakit 

tertentu, pemakaian sitostatik atau preparat hormon yang tidak dapat dihindarkan; 

keadaan ini perlu dipertimbangkan sebaik-baiknya sebelum kehamilan dan 

akibatnya terhadap bayi.
21 

Wanita hamil harus sebisa mungkin menghindari obat-obatan baik yang 

diresepkan maupun yang dijual bebas. Untuk obat-obat yang diresepkan, 
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keuntungannya harus lebih besar dibanding risikonya dan harus dilakukan 

surveilans maternal dan fetal yang baik.
21 

Penggunaan valproat sebagai obat antiepilepsi (OAE) secara signifikan 

meningkatkan risiko kelainan kongenital utama, peningkatannya hingga 2-3 kali 

pada bayi yang lahir dari ibu epilepsi dibandingkan dengan populasi normal. 

Sekitar 1 dari 250 kehamilan janin terpapar OAE, terutama untuk asam valproat 

(AVP), baik sebagai monoterapi atau bagian dari politerapi.
25

 AVP adalah 

teratogenik dan risiko kelainan bawaan (6-9%) pada bayi yang terpajan untuk 

AVP sebelum lahir adalah 3 kali lipat (2-3% pada populasi umum).
26

 Cacat neural 

tube, cacat jantung bawaan, cacat tungkai, cacat genitourinarius, otak, mata dan 

anomali pernapasan dan cacat dinding perut telah dilaporkan pada bayi yang 

terpajan AVP.
26

 Tabel 2 merangkum kelainan kongenital yang terkait dengan 

paparan valproat dalam rahim. 

Tabel 3. Kelainan kongenital yang terkait dengan paparan valproat dalam rahim.
26 

Neural tube defects Spina bifida, anencephaly 

Congenital heart defects 

 

Ventricular septal defect, aortic or 

pulmonary stenosis, patent ductus 

arteriosus, atrial septal defect 

Genitourinary defects 

 

Hypospadias, hydronephrosis, renal 

hypoplasia, duplication of calyceal system 

Limb defects  

 

Polydactyly, oligodactyly, camptodactyly, 

overlapping toes, absent fingers 

Facial defects  

 

Trigonocephaly, tall forehead with bifrontal 

narrowing, epicanthic folds, flat nasal 

bridge, broad nasal root, shallow philtrum, 

small and downturned mouth 

Brain anomalies  

 

Cerebral atrophy, porencephaly, arachnoid 

cyst, hydranencephaly, partial agenesis of 
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corpus callosum, Dandy Walker anomaly 

Eye anomalies  

 

Bilateral congenital cataract, optic nerve 

hypoplasia, microphtalmia, bilateral iris 

defects, corneal opacities 

Other anomalies  

 

Cleft lip and palate, tracheomalasia, lung 

hypoplasia, laryngeal hypoplasia, 

omphalocoele, capillary hemangioma, 

neurodevelopmental delay, low verbal IQ, 

autism and autistic spectrum disorder 

 

Pandemik tragis belum lama ini atas penyalahgunaan kokain juga tampak 

turut menyebabkan bahaya baru bagi janin. Anomali traktus genitourinarius serta 

berbagai defek tipe disrupsi fetal tampaknya berhubungan dengan 

penyalahgunaan kokain oleh ibu, demikian pula kematian janin.
10 

 

3) Usia ibu  

Usia ibu dapat menjadi indikator faktor biologis intrinsik dan riwayat 

reproduksi sebelumnya (termasuk paritas) atau faktor ekstrinsik, seperti 

pendidikan, gizi status atau pengaruh sosial dan perilaku. Jika risiko usia ibu 

terkait dengan faktor-faktor ekstrinsik daripada faktor biologis intrinsik, mereka 

diharapkan untuk dapat merubah baik geografis dan waktu. Risiko dapat 

berhubungan dengan paparan saat ini atau masa lalu. Ibu lanjut usia mungkin juga 

dikaitkan dengan risiko diferensial peningkatan keguguran janin yang terkena.
12 

Dalam dua dekade terakhir, profil ibu usia telah berubah signifikan, 

dengan rata-rata usia ibu meningkat setiap tahun. Hal ini penting untuk memiliki 

informasi yang akurat tentang ibu usia tertentu risiko kelainan kongenital 
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urogenital untuk mengukur implikasi dari kenaikan usia ibu bagi kesehatan 

masyarakat, untuk kebutuhan perawatan klinis dan untuk memberikan informasi 

kepada wanita usia subur.
12

 
 

 

4) Gizi ibu 

Meskipun gangguan nutrisi pada hewan hamil telah sering diimplikasikan 

pada teratogenesis, hanya ada sedikit data pada manusia yang langsung 

menghubungkan gangguan nutrisi murni dengan kelainan kongenital janin, 

dengan kemungkinan pengecualian defisiensi yodium berat. Malnutrisi 

menyeluruh pada ibu tampaknya menyebabkan retardasi pertumbuhan intrauterin 

dan sedikit bukti menunjukkan bahwa malnutrisi berat pada ibu dapat 

mengakibatkan retardasi pertumbuhan permanen pada sejumlah keturunan.
22 

Beberapa studi meyakinkan sekarang telah membuktikan bahwa defisiensi 

asam folat pada awal masa kehamilan turut merupakan penyebab dari separuh 

atau lebih kasus defek kelainan kongenital. U.S. Public Health Service saat ini 

telah merekomendasikan bahwa semua perempuan usia reproduktif mengonsumsi 

0,4 mg asam folat per hari untuk mengurangi kelainan kongenital, seperti halnya 

kelainan kongenital sistem urogenital. Satu alternatif yang sekarang tengah 

dipertimbangkan adalah fortifikasi rantai makanan dengan asam folat pada tingkat 

yang memadai untuk memastikan jumlah yang adekuat dari vitamin ini di dalam 

diet sebagian besar perempuan hamil. Pendekatan ini tampaknya hanya membawa 

risiko kecil pada segmen populasi yang lain.
22 
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5) Riwayat obstetrik  

Seorang anak yang dilahirkan dari ibu yang mempunyai siklus menstruasi 

yang memanjang ( >1 minggu), berisiko menderita kelainan kongenital sistem 

urogenital. Begitu pula dengan anak yang dilahirkan dari ibu yang memiliki siklus 

menstruasi yang tidak teratur. Dan seorang anak yang ibunya memiliki riwayat 

obstetrik buruk, yaitu pada kehamilan sebelumnya mengalami keguguran, lahir 

mati, kematian perinatal, kelahiran prematur dan lahir cacat akibat asfiksia 

neonatal, berisiko menderita kelainan kongenital sistem urogenital dibandingkan 

yang tidak memiliki riwayat obstetrik buruk. Temuan ini mengindikasikan bahwa 

siklus menstruasi ibu dan riwayat obstetrik buruk juga merupakan faktor risiko 

kelainan kongenital sistem urogenital.
28 

 

6) Penyakit yang di derita ibu  

Meskipun tidak selalu harus berasal dari lingkungan, faktor yang 

mengubah metabolisme ibu atau yang mempengaruhi potensi reproduksi 

perempuan dapat dianggap mengubah lingkungan janin intrauterin.
22 

Gangguan metabolik utama ibu yang dapat menyebabkan masalah pada 

perkembangan janin adalah diabetes mellitus. Bukti saat ini mengesankan bahwa 

diabetes mellitus bergantung-insulin (IDDM) menambah risiko tidak hanya untuk 

kerusakan prenatal tetap juga untuk kelainan kongenital janin. Peningkatan risiko 

kelainan kongenital janin mungkin adalah 2-3 kali lebih besar daripada risiko 

dalam populasi umum. Sekuens regresi kaudal termasuk agenesis sakrum, 

transposisi arteri-arteri besar, celah bibir dan palatum, holoprosensefal; 
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arinensefali dan defek ginjal memiliki insidens yang lebih tinggi pada bayi dan 

ibu diabetik.
22 

Pre-eklamsi dan eklamsi merupakan kumpulan gejala yang timbul pada 

ibu hamil, bersalin dan masa nifas yang terdiri dari trias : hipertensi, proteinuri 

dan edema, yang kadang-kadang disertai konvulsi dan koma.
28

 Meskipun edema 

tetap merupakan bagian dari definisi pre-eklamsi, keberadaannya pada perempuan 

hamil normal adalah sedemikian rupa sehingga tidak berfungsi sebagai tanda 

khusus yang berguna jika berdiri sendiri.
22 

Awitan pre-eklamsi berat biasanya mengharuskan agar persalinan terjadi 

dalam waktu yang singkat, baik dengan induksi maupun seksio sesarea. 

Pengelolaan selanjutnya akan bergantung pada kondisi yang terjadi; oliguria yang 

tidak berespons terhadap pemberian cairan umumnya membutuhkan pemantauan 

jantung sentral, sementara koagulopati berat mungkin membutuhkan penggantian 

produk darah.
22 

 

7) Antenatal care  

Antenatal care dilakukan dengan tujuan pengawasan ibu hamil agar ia 

benar-benar siap secara fisik maupun mental, serta menyelamatkan ibu dan anak 

dalam kehamilan, persalinan dan masa nifas, sehingga keadaan postpartum 

mereka sehat dan normal, baik fisik maupun mental.
30 

 

Kemajuan dalam ilmu dasar belum selalu ditransfer ke dalam perawatan 

klinis, revolusi di neonatal dan ginjal selama dua dekade terakhir telah memiliki 

dampak besar pada hasil klinis. Secara khusus, perkembangan teknologi USG 
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dapat dianggap sebagai terobosan yang sangat penting dalam pediatrik nefrologi 

karena non-invasi dan penerapan untuk semua kelompok umur, bahkan sebelum 

kelahiran. Dengan pengenalan USG janin pada 1980-an, penyakit anatomi bisa 

dideteksi bahkan sebelum kelahiran dan ini memiliki implikasi penting bagi 

manajemen kelainan saluran kemih. Ini terjadi relatif sering hingga 0,2-1% dari 

bayi yang baru lahir. Untungnya, sebagian besar malformasi saluran kemih, 

seperti hidronefrosis akibat obstruksi persimpangan ureteropelvik, obstruktif 

megaureter, atau displasia ginjal multikistik unilateral dan memiliki prognosis 

yang baik dan sebagian besar, bahkan tidak memerlukan operasi.
31 

Pelaksanaan antenatal care dilakukan minimal 4 kali, yaitu l kali pada 

trimester I, 1 kali pada trimester II dan 2 kali pada trimester III. Namun jika 

terdapat kelainan dalam kehamilannya, maka frekuensi pemeriksaan di sesuaikan 

menurut kebutuhan masing- masing. Ibu hamil yang melakukan pemeriksaan 

kehamilan dikatakan teratur jika melakukan pemeriksaan kehamilan ≥ 4 kali 

kunjungan, kurang teratur jika pemeriksaan kehamilan 2-3 kali kunjungan dan 

tidak teratur jika ibu hamil hanya melakukan pemeriksaan kehamilan < 2 kali 

kunjungan.
32 

 

8) Prematur  

Menurut WHO 1961, bahwa usia hamil sebagai kriteria untuk bayi 

prematur adalah yang lahir sebelum 37 minggu dengan berat lahir dibawah 2500 

gram. ACOG 1995 mengusulkan bahwa persalinan preterm apabila bayi lahir 

sebelum usia 37 minggu. Dengan perbaikan perawatan pada bayi prematur maka 
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kelompok kerjasama pengobatan steroid antenatal ( 1981 ) melaporkan bahwa 

morbiditas dan mortalitas terbesar pada bayi yang lahir preterm adalah pada usia 

hamil dibawah 34 minggu. Hal ini dikarenakan kelahiran yang terjadi sebelum 32 

minggu, bertanggungjawab terhadap banyaknya kejadian kematian dan kecacatan. 

Dan pada bayi lahir kurang bulan/preterm/prematur pematangan organ-organ 

belum sempurna, sehingga tingkat kecacatan dan kematian saat lahir tinggi. 

Dibandingkan dengan bayi yang lahir cukup bulan/aterm, terjadinya kelainan 

kongenital sistem urogenital lebih tinggi pada bayi lahir preterm.
30 

 

9) Mutasi gen  

Mutasi gen memainkan peran penting dalam perkembangan urogenital dan 

gonad, sebagai contoh gen WT1. Perubahan gen WT1 telah dijelaskan dalam 

spektrum yang luas dari patologis kondisi, termasuk penyakit ginjal, kelainan 

genital dan tumor Wilms (WT), sering terjadi dalam kombinasi. Tumor Wilms 

(WT) penekan gen WT1, dipetakan ke 11p13 kromosom, mengkodekan 

transkripsi zinc-finger, aktor yang diperlukan untuk perkembangan normal dan 

fungsi dari saluran urogenital.
33 


