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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Palsi Serebral 

2.1.1. Definisi 

Palsi serebral adalah terminologi yang digunakan untuk mendeskripsikan 

kelompok penyakit kronik yang mengenai pusat pengendalian pergerakan dengan 

manifestasi klinis yang tampak pada beberapa tahun pertama kehidupan dan secara 

umum tidak akan bertambah memburuk pada usia selanjutnya. Istilah serebral 

ditujukan pada kedua belahan otak atau hemisfer dan palsi mendeskripsikan 

bermacam penyakit yang mengenai pusat pengendalian pergerakan tubuh. Jadi, 

penyakit tersebut tidak disebabkan oleh masalah pada otot atau jaringan saraf tepi 

melainkan terjadi perkembangan yang salah atau kerusakan pada area motorik otak 

yang akan mengganggu kemampuan otak untuk mengontrol pergerakan dan postur 

secara adekuat.
4
 

Definisi yang sama juga dikemukakan Soetomenggolo, palsi serebral adalah 

suatu keadaan kerusakan jaringan otak yang menetap dan tidak progresif, meskipun 

gambaran klinisnya dapat berubah selama hidup; terjadi pada usia dini dan 

menghambat perkembangan otak normal dengan menunjukkan kelainan posisi dan 

pergerakan disertai kelainan neurologis berupa gangguan korteks serebri, ganglia 

basalis dan serebelum.
2
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Palsi serebral merupakan sindrom klinik yang meliputi gangguan otak secara 

luas dan diasosiasikan dengan kelemahan fungsi motorik. Meskipun abnormalitas 

tonus dan postur lebih terlihat pada awal masa kanak-kanak, evolusi secara kuantitatif 

tidak biasa terjadi. Disabilitas motorik sepenuhnya mungkin tidak jelas gejalanya 

sampai usia tiga sampai empat tahun. Gangguan intelektual, sensorik, dan tingkah 

laku bisa saja menyertai palsi serebral dan biasanya banyak pada pasien dengan 

spastik quadriplegi dan disabilitas motorik berat.
1
 

2.1.2. Epidemiologi 

Jumlah anak penderita palsi serebral dilaporkan meningkat 30 tahun terakhir 

dikarenakan semakin canggihnya teknologi  di bidang kegawatdaruratan neonatologi 

sehingga bayi prematur yang kritis bisa terselamatkan. Namun bayi yang 

terselamatkan tersebut mengalami masalah perkembangan saraf dan kerusakan 

neurologis.
4
 Angka kejadian palsi serebral berkisar 1,2 -2,5 anak tiap 1000 anak usia 

sekolah dini, sedangkan untuk prevalensi palsi serebral derajat sedang sampai berat 

mencapai 1,2 per 1000 anak usia 3 tahun.
14

 Sedangkan menurut data Riskesdas 2010, 

presentase untuk palsi serebral pada anak usia 24-59 bulan yang memiliki 

kelainan/cacat di Indonesia sebesar 0,09 %.
15

 Menurut sumber lain, prevalensi di 

Indonesia mencapai 1-5 per 1000 kelahiran hidup.
 16 

Prematuritas merupakan salah satu faktor risiko yang penting dalam terjadinya 

palsi serebral. Risiko palsi serebral pada bayi lahir sangat rendah sekitar 4-10% 

sedangkan risiko pada bayi cukup bulan hanya 1-1,5 per 1000 kelahiran hidup. Bayi 
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yang terlahir dengan usia kehamilan 24-26 minggu berisiko 20 % untuk terjadi palsi 

serebral. Pada beberapa studi epidemiologi, bayi kurang bulan merupakan setengah 

dari populasi bayi dengan palsi serebral. Naiknya angka prevalensi palsi serebral pada 

bayi preterm selama pertengahan tahun 1980 dikaitkan dengan meningkatnya 

kelangsungan hidup bayi dengan berat  lahir rendah. Pada studi lain, angka kasus 

palsi serebral pada bayi kurang bulan cenderung tetap bahkan menurun. Bayi cukup 

bulan mewakili setengahnya lagi dari kasus palsi serebral dengan angka 

prevalensinya 1-1,5 tiap kelahiran hidup dan belum berkurang selama tiga dekade 

terakhir.
1
 

Bayi dengan jenis kelamin laki-laki memiliki risiko yang lebih tinggi daripada 

bayi perempuan. Bayi kembar juga memiliki risiko yang tinggi dengan 10-12% dari 

seluruh kasus palsi serebral. Hal ini bisa karena kehamilan ganda yang memicu 

terjadinya prematuritas sehingga berisiko tinggi terjadinya palsi serebral.
1
 

2.1.3. Klasifikasi 

Secara fisiologi, palsi serebral diklasifikasikan menjadi tipe pramidal atau tipe 

spastik yang menyerang traktus kortikospinal, korteks motorik, kapsula interna dan 

tipe ekstrapiramidal yang menyerang ganglia basalis, thalamus, nukleus 

subtalamikus, serebelum.
5
 

1) Tipe piramidal (spastik)
12, 17

 

 Monoplegi/monoparesis 

 

 

 Kelumpuhan keempat anggota gerak 

tetapi salah satu anggota gerak lebih berat 

dari yang lainnya, sehingga terlihat 
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 Hemiplegi/hemiparesis 

 

 Diplegi/diparesis 

 

 Triplegi/triparesis 

 

 

 Tetraplegi/tetraparesis 

seperti kelumpuhan satu ekstremitas 

 Kelumpuhan lengan dan tungkai di pihak 

yang sama 

 Kelumpuhan keempat anggota gerak 

tetapi tungkai lebih berat daripada lengan 

 Kelumpuhan ketiga anggota gerak, 

biasanya mengenai kedua lengan satu 

tungkai 

 Kelumpuhan keempat anggota gerak 

tetapi lengan lebih atau sama beratnya 

dibanding tungkai 

 

2) Tipe ekstrapiramidal 

a. Ataksik 

 Ataksik adalah gangguan koordinasi. Bayi dalam golongan ini 

biasanya flaksid dan menunjukkan perkembangan motorik yang 

terlambat. Kehilangan keseimbangan tampak bila mulai belajar duduk. 

Mulai berjalan sangat lambat dan pergerakan canggung dan kaku. 

Kerusakan terletak di serebelum.
17

 

b. Atetosis 

Atetosis terbagi menjadi distonia dan diskinetik. Kondisi ini 

sangat jarang, sehingga penderita yang mengalami distonik dapat 

mengalami misdiagnosis. Gerakan distonia tidak seperti kondisi yang 

ditunjukkan oleh distonia lainnya. Umumnya menyerang otot kaki dan 
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lengan sebelah proksimal. Gerakan yang dihasilkan lambat dan 

berulang–ulang, terutama pada leher dan kepala. Sedangkan diskinetik 

didominasi oleh abnormalitas bentuk atau gerakan–gerakan involunter, 

tidak terkontrol, berulang–ulang dan kadangkala melakukan gerakan 

stereotype.
12

 

c. Koreoatetosis 

Kelainan yang khas ialah sikap yang abnormal dengan 

pergerakan yang terjadi dengan sendirinya (involuntary movement). 

Pada enam bulan pertama tampak bayi flaksid tetapi sesudah itu baru 

muncul kelainan tersebut. Reflek neonatal menetap dan tampak adanya 

perubahan tonus otot. Dapat timbul juga gejala spastisitas dan ataksia. 

Kerusakan terletak di ganglia basalis dan disebabkan oleh asfiksia 

berat atau kernikterus pada masa neonatus.
17

 

d. Rigid 

Pasien dengan tipe palsi serebral rigid adalah yang hipertonik 

diantara semua jenis palsi serebral. Pada hipertonisitas terjadi pada 

tidak adanya hiperrefleksia, spastisitas dan klonus yang umum pada 

palsi serebral tipe spastic. Pasien memiliki kekakuan otot cogwheel 

atau lead pipe yang membutuhkan operasi.
5
 

e. Hipotonik 

Palsi serebral hipotonis ditandai dengan lemahnya hubungan 

dengan tonus otot yang lemah dan reflek tendon dalam yang normal.  
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Beberapa anak yang berkembang menjadi spastik atau tipe ataksik 

melewati fase hipotonis selama 1-2 tahun sebelum kerusakan otaknya 

menjadi nyata. Hipotonik persisten dapat menyebabkan gangguan 

pada keseimbangan saat duduk, posisi kepala dan komunikasi.
5
 

Selain itu terdapat juga tipe campuran.  Banyak pasien palsi serebral yang 

memiliki gejala lebih dari satu tipe. Pasien ini biasanya menunjukkan defisit 

pyramidal dan ekstra pyramidal. 
5
 

Karena banyak pasien palsi serebral menunjukkan gejala yang bermacam-

macam dan pola yang berbeda dari aktivitas motoriknya, Palisano mengembangkan 

sistem klasifikasi yaitu Gross Motor Function Classification System. Terdiri dari lima 

penggolongan.
5
 

Berikut adalah gambaran klasifikasi dibawah usia 2 tahun: 

Gross Motor Function Classification System (GMFCS) dibawah usia 2 

tahun.
18 

 

Level I :Bayi berpindah duduk dari kursi ke lantai dengan kedua 

tangan bebas memanipulasi objek atau benda di sekitar. Bayi 

merangkak dengan tangan dan lutut, berdiri dan berusaha 

berjalan dengan berpegangan pada furniture. Bayi berjalan di 

usia 18 bulan – 2 tahun tanpa alat bantu. 
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Level II :Bayi tetap duduk di lantai tetapi membutuhkan tangannya 

untuk membantu menjaga keseimbangannya. Bayi merayap 

dengan perutnya atau merangkak dengan tangan dan lutut 

dan bisa berdiri dan berusaha berjalan dengan berpegangan 

pada furnitur 

Level III :Bayi tetap duduk di lantai dengan diberi alat bantu pada 

punggung bawahnya. Bayi berguling dan merayap dengan 

perutnya 

Level IV :Bayi duduk di lantai dengan diberi alat bantu pada 

trunkusnya dan bayi bisa berguling untuk supinasi serta 

pronasi 

Level V :Gangguan fisik membatasi pergerakan, bayi tidak dapat 

mempertahankan antigravitasi saat posisi pronasi dan duduk. 

Bayi membutuhkan orang dewasa untuk berguling. 

 

2.1.4. Etiologi 

1) Cedera otak saat perinatal 

 Hipoksia iskemik 

Asfiksia sering dijumpai pada bayi dengan persalinan sulit. Asfiksia 

menyebabkan rendahnya persediaan oksigen pada otak bayi pada 

periode lama, anak tersebut akan mengalami kerusakan otak yang 

dikenal hipoksik iskemik ensefalopati. Angka mortalitas meningkat 

pada kondisi asfiksia berat, tetapi beberapa bayi yang bertahan hidup 

dapat menjadi palsi serebral dimana dapat bersama dengan gangguan 

mental dan kejang.
4 
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 Neonatal stroke 

Kelainan koagulasi pada ibu atau bayi dapat menyebabkan stroke pada 

fetus atau bayi baru lahir. Perdarahan di otak terjadi pada beberapa 

kasus. Stroke yang terjadi pada fetus atau bayi baru lahir akan 

menyebabkan kerusakan jaringan otak dan menyebabkan masalah 

neurologis.
4
 

 Perdarahan intrakranial 

Perdarahan dan anoksia dapat terjadi bersama-sama, sehingga susah 

membedakannya. Misalnya perdarahan yang mengelilingi batang otak, 

mengganggu pusat pernapasan dan peredaran darah sehingga terjadi 

anoksia. Perdarahan dapat terjadi di ruang subarachnoid akan 

menyebabkan penyumbatan sistem saraf pusat sehingga menyebabkan 

hidrosefalus. Perdarahan di ruang subdural dapat menekan korteks 

serebri sehingga timbul kelumpuhan spastis.
17

 

 Infeksi selama kehamilan 

Rubella dapat menginfeksi ibu hamil dan fetus dalam uterus, akan 

menyebabkan kerusakan sistem saraf yang sedang berkembang. 

Infeksi lain yang dapat menyebabkan cedera otak fetus meliputi 

sitomegalovirus dan toksoplasmosis.
17 
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2) Cedera otak terkait prematuritas 

 Periventricular leucomalacia 

Ketika lesi yang lebih besar menyebar sebelum daerah fiber berkurang 

dari korteks motorik, hal ini dapat melibatkan sentrum semioval dan 

corona radiata, yang dapat menyebabkan spastisitas pada ekstremitas 

atas dan ekstremitas bawah. Periventrikular lukomalacia umumnya 

simetris dan diduga disebabkan oleh iskemik substantia alba pada bayi 

premature. Cedera asimetris pada periventrikular substantia alba dapat 

menyebabkan salah satu sisi tubuh lebih kuat daripada lainnya. 

Keadaan ini menyebabkan gejala yang menyerupai spastik hemiplegik 

tetapi karakteristiknya lebih menyerupai spastik diplegik. Matriks 

kapiler germinal dalam daerah periventrikular, sebagian rentan 

terhadap cedera akibat hipoksik-iskemik. Hal ini disebabkan oleh 

lokasinya yang terletak pada zona batas vascular diantara zona akhir 

striata dan arteri thalamik.
12, 19

 

 Perdarahan intraventrikel dan periventrikel 

Perdarahan periventrikular-intraventrikular diklasifikasikan sebagai 

berikut :
12, 19

 

Grade IV: 

 

 

perdarahan yang berdampak hanya pada perdarahan pada 

subependymal (<10% dari area periventrikular terisi 
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Grade II: 

 

Grade III: 

 

Grade IV: 

dengan darah) 

perdarahan yang melibatkan 10-50% area periventrikel  

perdarahan yang melibatkan >50 % area periventrikular 

ada tidaknya perdarahan parenkimal, diduga tidak 

berhubungan dengan ekstensi perdarahan ventrikular. 

Tetapi sebaliknya, hemorrhagic infarction dapat 

berhubungan dengan perdarahan periventrikular-

intraventrikular 

3) Perkembangan abnormal 

 Malformasi otak 

Malformasi otak yang berasal dari perkembangan intrauterin yang 

abnormal dapat mendasari gangguan neurologis pada anak dengan 

palsi serebral. Malformasi yang sering terjadi pada bayi cukup bulann 

antara lain displasia korktikal/polimikrogiria, skizensefali, dan 

pakigiria/lisensefali. Sedangkan pada bayi kurang bulan biasanya 

malformasi otak kompleks.
1
 

 Kelainan genetik dan metabolik 

Pada sindrom Zellweger biasanya terdapat polimikrogiria dan 

malformasi kortikal lainnya, Sindrom Miller-Dieker dapat 

menyebabkan lisensefali, Glutarik asiduria I dapat tersamar sebagai 

palsi serebral diskinetik dan defisiensi arginase menyerupai palsi 

serebral diplegik.
1 
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4) Cedera otak setelah lahir 

 Kernikterus 

Keracunan bilirubin dikenal sebagai penyebab palsi serebral 

diskinetik. Tanda-tanda kernikterus biasanya tampak pada hari kedua 

atau ketiga setelah kelahiran. Anak tersebut menjadi lesu dan 

menghisap tidak maksimal. Bisa disertai demam dan tangisan pun 

lemah. Reflek moro dan tendon dalam jarang tampak dan tonus otot 

menurun. Setelah beberapa minggu , tonus meningkat dan bayi akan 

ekstensi pada punggung dengan ophistotonos dan ditandai ekstensi 

ekstremitas.
1
 

Bilirubin tak terkonjugasi merusak mitokondria dan bersifat toksik 

untuk neuron dan astrosit. Pada pemeriksaan mikroskopik dijumpai 

granula berwarna kuning yang juga terdapat pada jaringan intersisial.
1
 

 Infeksi sistem saraf pusat 

Meningitis pada neonatus karena Streptococcus grup B dan infeksi 

lain  yang terlambat atau tidak tepat pengobatannya dapat 

menyebabkan palsi serebral.
1
 

2.1.5. Diagnosis 

Diagnosis dilakukan melalui anamnesis yang lengkap dan 

pemeriksaan fisik serta neurologis yang menyeluruh walaupun terkadang 
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abnormalitas fisik dan neurologis tidak terlihat secara jelas. Manifestasi klinis 

bisa berubah seiring dengan maturasi. Anamnesis harus lengkap untuk 

mengidentifikasi penyebab spesifik dan menyelidiki apakah terdapat penyakit 

metabolik dan genetic yang mungkin berpengaruh terhadap terapi palsi 

serebral.
1
 

Palsi serebral adalah gangguan pergerakan dan postur yang tidak 

progresif yang terkadang tidak terdapat abnormalitas motorik. Padahal 

penemuan abnormalitas motorik yang spesifik dibutuhkan untuk menentukan 

diagnosis. Abnormalitas motorik dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori 

mayor motorik  yaitu sikap dan pola gerakan, pola motorik oral, strabismus, 

tonus otot, Evolution of Postural Reactions and Landmarks, reflek tendon 

dalam, infantile dan plantar. Penelitian Levine pada 60 anak diatas usia satu 

tahun dengan handicap, anak dengan 4 gejala mayor motorik memungkinkan 

diagnosis palsi serebral.
20

 

Dalam pemeriksaan lebih lanjut, dapat menggunakan pemeriksaan 

MRI atau CT-scan untuk melihat abnormalitas pada otak sebagai pemeriksaan 

penunjang. Anak yang dicurigai palsi serebral lebih disarankan untuk 

menjalani pemeriksaan MRI.
1
 

2.1.6. Faktor risiko 

1) Jenis kelamin 

Etiologi faktor risiko jenis kelamin terhadap kejadian palsi serebral 

masih belum jelas. Kejadian palsi serebral pada laki-laki lebih banyak 



19 
 

pada setiap case series yang diteliti. Dari data kohor kelahiran di Australia 

Barat tahun 1975–1992, menunjukkan adanya penurunan jumlah penderita 

palsi serebral laki-laki sejak pertengahan tahun 1980 (0,9 : 1 pada tahun 

1983 – 1986) dan berlanjut ke tahun berikutnya (1,1 : 1 pada tahun 1987 – 

1980). Namun, peningkatan kejadian palsi serebral pada laki-laki yang 

lahir tahun 1983 – 1985 tampak pada data kelahiran di California.
12

 

2) Umur orang tua 

Pada perempuan telah diketahui adanya hubungan antara 

pertambahan usia dengan peningkatan abnormalitas kromosom. Selain itu, 

suatu penelitian menunjukkan adanya efek peningkatan usia terhadap 

kualitas oocyte dan uterus senescence. Suatu studi yang dilakukan 

menggunakan metode fluorescence in-situ hybridization, dibuktikan 

bahwa pada ayah yang lebih tua (≥ 50 tahun), lebih berisiko memiliki 

keturunan aneuploid, daripada ayah yang lebih muda (< 30 tahun). Selain 

itu, berdasarkan suatu penelitian yang baru-baru ini dilakukan dengan 

membandingkan antara kelompok laki-laki berusia 23-39 tahun dengan 

kelompok laki-laki berusia 59-74 tahun, ditarik kesimpulan bahwa pada 

kelompok laki-laki dengan usia lebih tua mengalami aberasi kromosom 

sperma lebih besar daripada kelompok lakilaki dengan usia lebih muda. 

Dari hasil penelitian memunculkan dugaan terjadinya peningkatan birth 

defect pada keturunan ini.
12 
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3) Status penyakit ibu 

Pada preeklamsi, pembuluh darah akan mengalami spasme dan 

retensi air beserta ion Na. Apabila seluruh arteriol mengalami spasme 

maka tekanan darah akan naik sebagai kompensasi kenaikan tekanan 

perifer supaya oksigenasi jaringan tercukupi. Selain itu, spasme pembuluh 

darah akan mengakibatkan aliran darah ke plasenta turun sehingga 

pertumbuhan janin terganggu dan terjadi asfiksia intrauteri. Kedua 

kejadian ini merupakan faktor risiko terjadinya palsi serebral. 
21

 

4) Toksikasi kehamilan 

Alkohol dan rokok memiliki efek yang merugikan perkembangan 

janin tetapi sering diremehkan menjadi penyebab palsi serebral. Ketika 

janin terpapar alkohol dalam jumlah besar, sistem tubuh termasuk sistem 

neurologi akan mengalami kerusakan. Apabila dalam jangka waktu 

panjang akan menimbulkan efek multisistem yang dikenal dengan fetal 

alcohol syndrome. Sindrom ini dapat melemahkan beberapa sistem dalam 

tubuh dan dapat menyebabkan mikrosefali, facial dismorphisme, 

intrauterine growth retardation berat, retardasi mental dan palsi serebral. 

Sedangkan kebiasaan merokok bisa memicu terjadinya bayi berat lahir 

rendah. 
22 
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5) Skor apgar 

Skor apgar digunakan untuk menentukan kerentanan bayi terhadap 

palsi serebral dan trauma lain akibat proses persalinan. Untuk menentukan 

skor apgar dilakukan evaluasi terhadap pernafasan, detak jantung, tonus 

otot, warna kulit dan waktu reaksi motorik pada bayi. Semakin rendah 

skor yang didapat, semakin berisiko pula bayi tersebut untuk mengalami 

palsi serebral. Hal ini dihubungkan dengan kejadian asfiksia yang dapat 

menyebabkan kerusakan otak. 
23

 

6) Primipara  

Pada kehamilan anak pertama umumnya membutuhkan waktu 

persalinan yang cukup panjang. Persalinan yang cukup panjang 

memungkinkan banyak hal yang terjadi, diantaranya adalah kehabisan 

cairan ketuban yang menyebabkan partus macet, upaya mengedan ibu 

berisiko berkurangnya suplai oksigen ke plasenta sehingga dapat 

menyebabkan terjadinya hipoksia janin. Hipoksia janin berkaitan erat 

dengan asfiksia neonatorum, dimana terjadi perubahan pertukaran gas dan 

transpor oksigen yang akan mempengaruhi oksigenasi sel-sel tubuh yang 

selanjutnya dapat menyebabkan kerusakan otak.
24

 

7) Usia gestasi 
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Bayi dikatakan prematur apabila lahir sebelum usia kehamilan 37 

minggu. Prematuritas merupakan faktor penting yang menyebabkan long-

term neurological morbidity.
25

 Bayi kurang bulan lebih berisiko menderita 

perdarahan otak lebih banyak dibanding bayi cukup bulan karena 

pembuluh darah, enzim, faktor pembekuan darah dan lainnya masih belum 

sempurna. Perdarahan ini akan menyebabkan anoksia, hidrosefalus atau 

penekanan pada korteks.
17

 

8) Berat bayi lahir  

Bukti–bukti menunjukkan bahwa 5% dari bayi yang lahir dengan 

berat bayi lahir < 2500 gram akan berkembang menjadi palsi serebral. 

Bayi yang bertahan hidup yang lahir sebelum usia kehamilan mencapai 33 

minggu, berisiko 30 kali lebih besar mengalami palsi serebral daripada 

bayi yang dilahirkan cukup bulan. Semakin muda usia gestasi, semakin 

rendah berat bayi lahir, maka semakin tinggi risiko untuk menderita palsi 

serebral. Secara ekstrim bayi dengan berat bayi lahir rendah 100 kali lebih 

berisiko mengalami palsi serebral daripada bayi dengan  berat bayi lahir 

normal.
22

 Bayi yang berat lahirnya rendah beresiko terjadi asfiksia saat 

proses persalinan. Hal ini disebabkan belum matangnya paru.
26

 

9) Lama persalinan 

Menurut Harjono, partus lama adalah fase terakhir dari suatu partus 

yang macet dan berlangsung lama sehingga timbul gejala dehidrasi, 

infeksi, kelelahan ibu serta asfiksia dan kematian janin dalam kandungan. 
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Persalinan yang berlangsung lama dapat menimbulkan komplikasi baik 

terhadap ibu maupun janin dan dapat meningkatkan angka kematian ibu 

dan anak. Menurut Mochtar, partus lama juga dapat menimbulkan 

perdarahan intrakranial pada bayi. Berdasar tempat dan luasnya jaringan 

otak, perdarahan akan menyebabkan kematian dan palsi serebral.
21

 

2.2.Kejang pada Neonatus 

2.2.1. Definisi 

Kejang neonatal atau bangkitan neonatal adalah bangkitan yang terjadi 

dari lahir sampai akhir periode neonatal.
10

 Periode neonatal terbatas pada 28 

hari pertama kehidupan pada bayi. Untuk bayi prematur, istilah ini biasanya 

diterapkan sampai usia kehamilan 44 minggu, yaitu usia bayi dari konsepsi 

sampai 44 minggu. Periode neonatal merupakan periode yang paling rentan 

dari semua periode kehidupan untuk terjadi  kejang, terutama dalam 1-2 hari 

pertama minggu pertama sejak lahir. 
11

 

Menurut USCF Children Hospital, kejang adalah perilaku paroksismal  

disebabkan oleh debit hypersynchronous dari kelompok neuron.
27

 Kejang 

bukan merupakan suatu penyakit tetapi merupakan gejala dari gangguan saraf 

pusat, lokal atau sistemik sehingga merupakan keadaan darurat pada 

neonatus.
2, 23

 Aktivitas kejang yang terjadi pada saat  diferensiasi neuron, 

mielinisasi dan proliferasi glia pada bayi baru lahir dianggap sebagai 
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penyebab terjadinya kerusakan otak. Kejang berulang menyebabkan 

berkurangnya oksigenasi, ventilasi dan nutrisi di otak.
2 

 

2.2.2. Insidensi  

Diperkirakan kejadian kejang neonatus 1-3,5 per 1000 kelahiran cukup 

bulan di Amerika Serikat, angka yang hampir sama juga dilaporkan dari 

negara berkembang lainnya. Insiden kejang pada neonatus lebih tinggi pada 

bayi kurang bulan, sama tingginya dengan bayi cukup bulan dengan berat 

lahir kurang dari 1500 gram yaitu 5,8%. Pada bayi dengan berat lahir sangat 

rendah (kurang dari 1500 gram) ini 57,5 per 1000 kelahiran mengalami kejang 

saat periode neonatus. Sedangkan pada bayi dengan berat 1500-2499 gram  

memiliki insiden 4,4 per 1000 kelahiran. Bayi dengan berat lahir normal 

memiliki angka kejadian 2,8 per 1000 kelahiran dan bayi dengan berat lahir 

diatas 4000 gram memiliki angka 2 per 1000 kelahiran. 

Pada studi lainnya di Israel, jenis kelamin laki-laki dan penyakit 

neurologi penyerta (perdarahan interventrikuler dan periventricular 

leukomalacia) diprediksikan mengalami kejang saat neonatus. Sedangkan 

pada penelitian cohort di Texas, beberapa faktor risiko tambahan untuk bayi 

cukup bulan diantaranya persalinan dengan bantuan (sectio cesarean), berat 

bayi lahir rendah, dan usia ibu 18-24 tahun. Penelitian kohort lainnya di 

California dengan menggunakan analisis regresi logistik multivariable, ibu 

hamil usia diatas 40 tahun yang merupakan nulipara atau memiliki diabetes 
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mellitus, demam intrapartum, infeksi, serotinus akan meningkatkan risiko 

kejang.
1 

 

2.2.3. Etiologi 

1) Intrakranial 

a. Asfiksia 

Dapat berupa asfiksia neonatorum atau intrapartum. Asfiksia 

intrauterin lebih banyak yang mengakibatkan kejang (90%).
2
 Pada 

asfiksia akan terjadi gangguan pertukaran gas yang akan menjadi 

asidosis respiratorik yang apabila berlanjut akan terjadi metabolism 

anaerob berupa glikolisis glikogen  sehingga menjadi asidosis 

metabolik, kemudian akan terjadi perubahan kardiovaskular. Hal ini 

akan berpengaruh pada sel otak, lama lama akan terjadi infark dan 

menjadi lesi di otak.
23

 

b. Trauma dan perdarahan intracranial 

Biasanya terjadi pada bayi yang besar yang dilahirkan oleh ibu 

dengan kehamilan primipara. Hal ini dapat terjadi pada partus lama, 

persalinan sulit karena kelainan kedudukan janin dalam rahim. Pada 

bayi <1500 gram biasanya perdarahan didahului dengan keadaan 

asfiksia.
2
 

c. Infeksi  
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Infeksi dapat terjadi di dalam rahim oleh karena 

toksoplasmosis, rubella, herpes simpleks, sitomegalovirus atau terjadi 

setelah lahir oleh karena Streptococcus B, E.Colli.
2
 Terjadinya 

meningitis biasanya didahului sepsis, sehingga perlu dilakukan pungsi 

lumbal.
23

 

2) Ekstrakranial 

a. Gangguan metabolik 

Hipoglikemi adalah apabila dalam 3 hari pertama setelah lahir, 

kadar glukosa kurang dari 20 mg & pada bayi kurang bulan atau  30 

mg % pada bayi cukup bulan dan kurang dari 40 mg%pada bayi 

berumur lebih dari 3 hari dengan pemeriksaan gula darah 2 kali 

berturut-turut.
2
 Hipoglikemi berat pada neonatus akan menurunkan 

aktivitas elektrik otak, merusak membrane neuron dan meningkatkan 

produksi glutamat yang selanjutnya akan menyebabkan nekrosis 

neuron.
28

 

Gangguan keseimbangan elektrolit terutama natrium 

menyebabkan hipo atau hipernatremi yang keduanya dapat menjadi 

penyebab kejang. Hiponatremi dapat terjadi apabila ada gangguan 

sekresi ADH yang tidak sempurna.
2
 

b. Toksin  

Intoksikasi anestesi lokal saat melakukann penyuntikan 

terhadap ibu dapat menyebabkan bayi lahir dengan skor apgar yang 



27 
 

rendah, hipotonia dan hipoventilasi. Kejang terjadi pada 6 jam pertama 

kelahiran. Sedangkan pada toksikasi alkohol jarang menyebabkan 

kejang, hanya gangguan neurologis seperti jitteriness.
2
 

c. Kernikterus  

Kerusakan otak yang disebabkan tidak hanya karena kadar 

bilirubin yang tinggi tetapi juga tergantung lamanya 

hiperbilirubinemia.
2
 Bilirubin merupakan zat yang neurotoksik 

sehingga dapat menyebabkan ensefalopati bilirubin (kernikterus).
29

 

d. Kelainan yang diturunkan 

Kejang akibat ketergantungan dan kekurangan piridoksin ini 

kemungkinan karena dalam pengikatan koenzim piridoksal fosfat pada 

glutamik dekarboksilase, yaitu enzim yang terlibat dalam 

pembentukan gama-aminobutyric acid (GABA). Kekurangan atau 

menghilangnya GABA yaitu suatu zat transmitter inhibisi yang dapat 

menimbulkan kejang.
29

 

2.2.4. Patofisiologi 

Mekanisme dasar terjadinya kejang akibat loncatan muatan listrik 

yang berlebihan dan sinkron pada otak atau depolarisasi otak yang 

mengakibatkan gerakan yang berulang. Terjadinya depolarisasi pada syaraf 

akibat masuknya Natrium dan repolarisasi terjadi karena keluarnya Kalium 

melalui membran sel. Untuk mempertahankan potensial membran 
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memerlukan energi yang berasal dari ATP dan tergantung pada mekanisme 

pompa yaitu keluarnya Natrium dan masuknya Kalium.
26

 

Depolarisasi yang berlebihan dapat terjadi paling tidak akibat beberapa hal:
6, 

26
 

 Gangguan produksi energi dapat mengakibatkan gangguan mekanisme 

pompa Natrium dan Kalium. Hipoksemia dan Hipoglikemia dapat 

mengakibatkan penurunan produksi energi yang tajam. 

 Peningkatan eksitasi dibanding inhibisi neurotransmitter dapat 

mengakibatkan kecepatan depolarisasi yang berlebihan. Dalam kondisi 

hipoksik, iskemik dan hipoglikemi, kadar glutamat di ekstraseluler 

naik karena pelepasan sinaps yang berlebihan dan reuptake berkurang 

dengan transport yang membutuhkan energi pada presinaps nerve 

ending dan glia 

 Penurunan relatif  inhibisi dibanding eksitasi neurotransmitter dapat 

mengakibatkan kecepatan depolarisasi yang berlebihan 

 Interaksi magnesium dan kalsium dengan membran neuronal untuk 

menghibisi pergerakan ion natrium. Dengan demikian, hipokalsemi 

atau hipomagnesemi dapat diperkirakan sebagai penyebab kenaikan 

influks ion natrium dan depolarisasi. 

Perubahan fisiologis selama kejang berupa penurunan tajam kadar 

glukosa otak dibanding kadar glukosa darah yang tetap normal atau 
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meningkat disertai peningkatan laktat. Keadaan ini menunjukkan mekanisme 

transportasi pada otak tidak dapat mengimbangi peningkatan kebutuhan yang 

ada. Kebutuhan oksigen dan aliran darah otak juga meningkat untuk 

mencukupi kebutuhan oksigen dan glukosa. Laktat terakumulasi selama 

terjadi kejang dan PH arteri sangat menurun. Tekanan darah sistemik 

meningkat dan aliran darah otak naik. Efek dramatis jangka pendek oleh 

perubahan struktur sel dan hubungan sinaptik.
26

 

Fenomena kejang pada bayi baru lahir dijelaskan oleh Volpe karena 

keadaan anatomi dan fisiologi pada masa perinatal yang sebagai berikut:
26

 

Keadaan anatomi susunan saraf pusat perinatal: 

 Susunan dendrit dan remifikasi aksonal yang masih dalam proses 

pertumbuhan 

 Sinaptogenesis belum sempurna 

 Mielinisasi pada system eferen di kortikal belum lengkap 

Keadaan fisiologis perinatal: 

 Sinaps eksitatori berkembang mendahului inhibisi 

 Neuron kortikal dan hipokampal masih imatur 

 Inhibisi kejang oleh sistem substansia nigra 

2.2.5. Diagnosis 

2.2.5.1. Faktor risiko 

 Riwayat kejang keluarga, lahir meninggal 
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 Riwayat Prenatal:  

o Infeksi intrauterine misalnya TORCH 

o Preeklamsi 

o Gawat janin 

o Penyalahgunaan obat 

o Tidak imunisasi tetanus  

 Riwayat persalinan:  

o Asfiksia, skor apgar yang rendah 

o Tindakan persalinan : sectio cesarea 

o Trauma persalinan 

o Ketuban pecah dini 

o Anatesi lokal/blok  

 

 Riwayat paskanatal :  

o Infeksi bayi baru lahir 

o Ikterik dini patologis 

o Infeksi talipusat 

2.2.5.2. Manifestasi klinis 

Gambaran klinis pada bayi baru lahir berbeda dengan kejang pada bayi 

yang lebih besar dan anak. Membran neuron di korteks pada bayi baru lahir 

lebih mudah bocor dibanding dengan membrane neuron bayi yang lebih besar 
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sehingga natrium lebih mudah masuk kedalam sel dan kalium keluar dari sel 

sehingga terjadi depolarisasi. 
2
 

Di daerah lobus temporal dan struktur subkortikal perkembangan 

sinaps aksodendrit dan mielinisasi lebih maju dibandingkan di tempat lain, 

sehingga daerah ini lebih cenderung menunjukkan aktivitas epileptik. 

Keadaan ini dapat menjelaskan mengapa daerah temporal dan subkortikal 

menunjukkan manifestasi kejang pada bayi baru lahir seperti menyeringai, 

mengunyah, menelan dan berkedip kedip dan perubahan pada ritme 

pernapasan.
2
 

Manifestasi klinis kejang pada bayi baru lahir antara lain :
2, 26

 

1) Bentuk kejang yang hampir tak terlihat (subtle) berupa 

a. Pergerakan muka, mulut atau lidah berupa menyeringai, terkejat-kejat, 

mengisap, mengunyah, menelan dan menguap 

b. Pergerakan bola mata berupa berkedip kedip, deviasi bola mata 

horizontal dan gerakan cepat bola mata 

c. Pergerakan angota gerak berupa mengayuh, berenang 

d. Manifestasi pernapasan berupa apneu, hiperapnea 

2) Pergerakan abnormal, perubahan tonus badan atau anggota gerak berupa 

a. Klonik  

Pada bayi baru lahir biasanya ritmik dan pelan (dengan 

frekuensi kira-kira satu sampai tiga kali per detik. Bayi dengan kejang 

klonik biasanya tidak mengalami gangguan kesadaran. Kejang fokal 
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klonik melibatkan wajah, ekstremitas atas atau bawah  atau struktur 

aksial (leher dan trunkus) pada sisi unilateral. Sedangkan kejang 

multifokal klonik melibatkan beberapa bagian tubuh, lebih dari satu 

fokus atau migrasi terdiri gerakan satu ekstremitas  berpindah ke 

ekstremitas lainnya secara acak. Kejang klonik umum biasanya 

simetris, menyebar di kedua sisi dan gerakannya berkesinambungan 

tetapi jarang ditemukan, kalaupun ada biasanya pada bayi cukup bulan 

dengan berat lebih dari 2500 gram. 

b. Tonik  

Bentuk klinisnya ada dua , yaitu fokal dan umum. Kejang tonik 

fokal terdiri dari postur tubuh asimetris yang menetap dari badan atau 

ekstremitas dengan atau tanpa gerakan mata abnormal. Sedangkan 

kejang tonik umum ditandai dengan ekstensi tonik pada kedua 

ekstremitas atas dan bawah (deserebrasi) atau fleksi tonik ekstremitas 

atas dengan ekstensi ekstremitas bawah (dekortikasi). Kejang tonik 

umum ini sering kurang berespon terhadap obat antikonvulsi. 

c. Mioklonik 

Kejang mioklonik cenderung terjadi pada kelompok otot fleksi. 

Terdiri atas kejang mioklonik fokal, multifokal dan umum. Kejang 

mioklonik fokal terdiri dari kontraksi cepat satu atau lebih otot fleksor 

ekstremitas atas. Kejang mioklonik multifokal terdiri dari gerakan 

tidak sinkron dari beberapa bagian tubuh. Sedangkan kejang 
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mioklonik umum terdiri dari satu atau lebih gerakan fleksi masif dari 

kepala dan badan dan adanya gerakan fleksi atau ekstensi dari 

ekstremitas. 

 

2.2.6. Hubungan kejang saat neonatus dengan kejadian palsi serebral 

Kejang pada bayi baru lahir yang mengalami pemanjangan waktu 

kejang, pengulangan kejang serta disertai dengan komorbid seperti hipoksia 

sistemik, hipo-hipertensi,hipoglikemi, hipertermi akan memicu terjadinya 

kerusakan otak atau brain injury. Brain injury yang terjadi biasanya pada 

sistem limbik yang terdiri dari hipokampus, hipotalamus, girus cinguli, 

amygdala dan ganglia basalis serta daerah sekitar sistem limbik yaitu 

thalamus dan serebelum. 
6
 

 

Mekanisme cedera otak akibat kejang 

Secara garis besar, efek buruk dari kejang terbagi menjadi prolonged 

seizure dan recurrent seizure. Yang paling menonjol dari prolonged seizure 

adalah berkurangnya jumlah sel otak sedangkan pada recurrent seizure adalah 

perkembangan yang abnormal. 
6
 

Otak yang masih dalam masa perkembangan, cell loss pada 

hipokampus kurang terlihat setelah prolonged seizure dibanding pada otak 

dewasa. Dibanding pada dewasa, neuron hipokampus yang imatur juga 
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kurang sensitif terhadap serangan anoksia dan kurang respon terhadap 

rangsang sinaps pada keadaan yang anoksia dalam waktu yang lama. 

Perbedaan ini yang mungkin berhubungan dengan sinaps aktif yang 

berdensitas rendah, konsumsi energi yang rendah dan imaturitas biochemical 

cascade sampai kematian sel. Kejang pada neonatus juga berkaitan dengan 

berkurangnya stress oksidatif dibanding kejang pada dewasa. Tingginya 

konsentrasi protein uncoupling mitokondria (UCP2) yang pada umumnya 

meningkat pada otak neonatus karena asupan ASI yang kaya lemak akan 

mengurangi pembentukan oksigen reaktif dan melindungi mitokondria dari 

kerusakan akibat kejang. 
6
 

 Prolonged seizure 

Yang dimaksud dengan prolonged seizure adalah aktivitas kejang 

kontinyu yang berlangsung 5 menit atau kejang berulang yang berlangsung 

selama 15 menit. Kejang berulang ini bisa diikuti keadaan hipoventilasi dan 

apneu yang akan  menyebabkan hiperkapnea dan hipoksemia. Dua hal inilah 

yang berpotensi menyebabkan cedera otak. Hipoksemia berat dapat  

menyebabkan cardiovascular collapse dan  iskemik pada otak. Hiperkapnea 

dapat disertai dengan kenaikan tekanan darah arteri dan kenaikan  laktat yang 

menyebabkan kenaikan cerebral blood flow (CBF) yang memicu perdarahan 

dan terjadi cedera otak.  Karena gangguan autoregulasi cerebrovascular 

menetap sampai periode postictal, penurunan tekanan darah akan 
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menyebabkan penurunan CBF yang berbahaya dan berefek ke cedera otak.  

Turunnya kadar ATP pada otak akan meningkatkan glikolisis sehingga 

menyebabkan glukosa otak turun dan terjadi cedera otak. Kenaikan kadar 

ADP akan menurunkan reuptake excitatory amino acid (EAA) sehingga kadar 

EAA akan tinggi. Selain turunnya reuptake EAA, kadar EAA yang tinggi ini 

juga disebabkan pelepasan EAA yang merupakan akibat dari kejang berulang 

itu sendiri. Kenaikan kadar EAA akan memicu cedera otak. 

Cedera pada dendrit dan badan sel neuron akibat kejang biasanya 

terjadi di struktur limbik yang terdiri dari hipokampus, hipotalamus, girus 

cinguli, amygdala dan ganglia basalis.  Selain struktur limbik, kerusakan ini 

juga mengenai daerah yang terhubung dengan struktur limbik, misalnya 

thalamus dan serebellum. Mekanisme cedera di struktur limbik ini melibatkan 

pelepasan sinaps EAA terutama glutamat.
6
 

 Recurrent seizure 

Recurrent seizure akan menyebabkan gangguan pada fungsi kognitif. 

Gangguan fungsional lebih melibatkan perkembangan neuron yang abnormal 

(abnormal neurogenesis) daripada neuronal cell loss. 
6
Setelah terjadi recurrent 

seizure akan terdapat penurunan neurogenesis (pembentukan sel granul) pada 

girus dentate dan hilus hipokampus.
30

 Penurunan neurogenesis ini dapat 

terjadi apabila kejang berulang setelah 10, 15 atau 20 kali. Pada lima kali 

kejang ulangan tidak dapat terjadi penurunan neurogenesis. Penurunan ini 
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akan terus berlangsung sampai hari setelah kejang terakhir. Efek pada 

neurogenesis ini diakibatkan otak mengalami hipoksia setelah terjadi kejang 

berulang.
31

 

Setelah terjadi recurrent seizure, terdapat reorganisasi sinaps akson 

dan sel granula dentata terminal yang luas , dengan penambahan mossy fiber 

di daerah  hipokampus CA3. Penambahan ini adalah akibat dari rangsangan 

berlebihan (kejang). Selain itu juga terjadi perubahan morfologi dendritic 

spine di hipokampus, dan perubahan distribusi reseptor glutamat. 
30

 

 


