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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1       Latar belakang 

Cytomegalovirus (CMV) atau Human Herpes virus 5 (HHV-5) 

merupakan virus DNA yang termasuk dalam genus virus Herpes.
1-4

 Infeksi 

CMV dapat ditularkan melalui cairan tubuh seperti saliva, darah, air susu 

ibu, semen, dan urin.  Pada kasus infeksi CMV kongenital, virus CMV 

dapat menyebar secara vertikal melalui ibu ke janin.
1, 4, 5

 Cytomegalovirus 

merupakan penyebab infeksi kongenital yang memiliki prevalensi tertinggi 

di dunia. Berdasarkan salah satu penelitian di Korea pada tahun 2010, 

prevalensi kejadian infeksi CMV kongenital diperkirakan sekitar 0,2-2,4% 

pada kelahiran hidup di beberapa negara yang berbeda.
6
 Setiap tahun 

ditemukan angka kejadian CMV kongenital di United States of America 

sebesar 1% pada kelahiran hidup atau 30.000 – 40.000 neonatus.
3, 7, 8  

Pada negara berkembang maupun kondisi sosial ekonomi yang 

rendah angka infeksi CMV kongenital ditemukan lebih tinggi.
1, 7, 9 

. 

Informasi mengenai prevalensi CMV kongenital di Asia mupun Indonesia 

belum didapatkan secara spesifik namun, di Indonesia prevalensi 

seropositif pada populasi umum cukup tinggi yakni berkisar 90 persen.
1 

Tingginya populasi dengan seropositif di Indonesia merupakan salah satu 

kewaspadaan terhadap penyebaran infeksi CMV terutama pada wanita 
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hamil. Hingga saat ini, belum terdapat standar terapi untuk pencegahan 

infeksi CMV maternal yang terdiagnosis saat kehamilan.
1, 4 

Angka 

kejadian CMV yang cukup tinggi tidak dapat disepelekan mengingat 

infeksi ini dapat menjadi sederet masalah dikemudian hari jika tidak 

tertangani.  Jumlah komplikasi yang ditimbulkan sangat beragam dan 

dapat menjadi penghambat utama dalam proses tumbuh kembang anak. 

Manifestasi yang timbul akibat infeksi CMV kongenital dapat 

diminimalisir jika dapat dideteksi sejak awal. Terapi yang diberikan lebih 

awal dapat membantu meningkatkan outcome pada pasien infeksi CMV 

kongenital dalam aspek tumbuh kembang.
5-7, 10, 11 

Kesukaran dalam melakukan diagnosis dini menyebabkan infeksi 

CMV kongenital seringkali ditemukan pada fase lanjut dimana telah 

terjadi gangguan pertumbuhan atau kecacatan.
1
 Gangguan pada 

neurodevelopmental merupakan salah satu manifestasi klinis yang khas 

pada infeksi CMV kongenital. Keterlibatan otak pada infeksi CMV 

kongenital dapat berpengaruh terhadap developmental delayed yang sering 

ditemukan oleh klinisi.
8, 10

 Adapun gambaran developmental delayed yang 

terkait infeksi CMV kongenital dapat berupa gangguan perkembangan 

motorik kasar, motorik halus, bahasa, serta sosial.
3, 6 

Diagnosis dini penting untuk ditegakkan dalam upaya memberikan 

tatalaksana sebaik mungkin. Salah satu upaya dalam menegakkan 

diagnosis awal pada pasien infeksi CMV kongenital yakni melalui 

pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan radiografi merupakan salah satu 
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pemeriksaan penunjang yang direkomdasikan.
1, 5

 Keterlibatan otak sebagai 

manifestasi dari infeksi CMV kongenital dapat dinilai melalui 

pemeriksaan ini dengan nilai spesisifitas dan sensitivitas yang cukup 

tinggi. Computed tomography (CT) merupakan prediktor yang baik dalam 

menilai perkembangan neurodevelopmental.
3, 11

 Gambaran CT-Scankepala 

yang abnormal seringkali ditemukan pada pasien dengan infeksi CMV 

kongenital. Variasi gambaran abnormalitas pada CT-Scan otak yang sering 

ditemukan yakni kalsifikasi intrakranial, atrofi serebri, dan 

ventrikulomegali. Migrational abnormalities, dan white matter disease 

merupakan gambaran lain yang dapat terdeksi lebih jelas dengan modalitas 

MRI.
3, 10-12 

Abormalitas yang ditemukan pada hasil CT-Scan merupakan 

prediktor yang paling sensitif terutama dalam menilai developmental 

delayed seperti retardasi mental dan gangguan motorik.
3  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

abnormalitas hasil CT-Scanterhadap developmental delayed pada infeksi 

CMV kongenital. Penelitian ini dilakukan karena hingga saat ini di 

Indonesia belum didapatkan cukup data mengenai hubungan antara 

gambaran abnormal hasil CT-Scan kepala dalam memprediksi kelainan 

neuroradiologis pada pasien infeksi CMV kongenital yang mengalami 

developmental delayed.  
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1.2  Permasalahan penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat disusun 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

Apakah terdapat hubungan antara abnormalitas hasil CT-Scan 

dengan developmental delayed pada pasien suspek infeksi CMV 

kongenital? 

1.3  Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Membuktikan bahwa terdapat hubungan antara abnormalitas hasil 

CT-Scan  dengan developmental delayed pada pasien suspek infeksi CMV 

kongenital. 

 

1.3.2 Tujuan khusus 

Mengetahui apakah kalsifikasi intrakranial, ventrikulomegali, atrofi 

cerebri, dan kelainan minor lainnya secara sendiri-sendiri atau bersama-

sama merupakan faktor resiko terjadinya developmental delayed pada 

pasien suspek infeksi Cytomegalovirus kongenital. 

 

1.4  Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat umum 

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada klinisi mengenai 

hubungan abnormalitas hasil CT-Scan terhadap kejadian developmental 

delayed pada pasien suspek infeksi CMV kongenital. 
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1.4.2 Manfaat khusus 

1. Pendidikan 

Menambah data penelitian mengenai hubungan gambaran abnormalitas 

hasil CT-Scanterhadap angka kejadian developmental delayed pada 

pasien suspek infeksi CMV kongenital. 

2. Pelayanan Kesehatan 

Memberikan bahan untuk menerapkan strategi baru dalam 

meminimalisir komplikasi yang ditimbulkan dari infeksi CMV 

kongenital. 

3. Penelitian 

Memberikan bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut terkait 

gambaran abnormalitas hasil CT-Scan terhadap developmental delayed 

pada infeksi CMV kongenital.  

 

1.5  Keaslian peneitian 

Tabel 1. Keaslian penelitian 

Peneliti Judul Tahun Metode Subjek 

Penelitian 

Hasil 

Daniel 

E. 

Noyola, 

dkk
3
 

Early 

predictors of 

neurodevelop

mental 

outcome in  

2001 Cohort 

study 

Anak-anak 

dengan infeksi 

CMV 

kongenital  

Berdasarkan hasil 

CT-Scan 

ditemukan 

mikrosefali 

berhubungan erat 

dengan kejadian  

 symtomatic 

congenital 

cytomegalovi

rus infection  

  simptomatik retardasi mental 

dan gangguan 

motorik, selain itu 

ukuran kepala saat 

lahir memiliki  



6 
 

 

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah masing-masing abnormalitas CT-Scan yang ditemukan akan di 

analisis terkait hubungan terhadap kejadian developmental delayed pada 

infeksi CMV kongenital. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh 

Peneliti Judul Tahun Metode Subjek 

Penelitian 

Hasil 

     korelasi positif  

terhadap 

Perkembangan IQ 

Kathleen 

R. Fink
11

 

Neuroimagin

g of pediatric 

central 

nervous 

system 

cytomegalovi

rus infection   

2010 Analitik-

deskriptif   

Pasien dengan 

infeksi CMV 

kongenital 

Penemuan 

radiologis pada 

infeksi CMV 

kongenital 

memiliki prognosis 

neurologis yang 

buruk. Selain itu, 

penemuan 

mikrosefali pada  

pasien merupakan 

indikasi 

perkembangan 

kognitif yang 

buruk. 

A.J. 

Barkovic

h, dkk 
12

 

Congenital 

cytomegalovi

rus infection 

of the brain : 

imaging 

analysis and 

embrionic 

consideration  

1994 Cross-

Sectional 

Pasien dengan 

infeksi CMV 

kongenital 

Terdapat pola 

abnormalitas 

serebral pada 

pasien yang 

dideteksi dengan 

MRI dan CT sesuai 

dengan usia 

kehamilan ibu saat 

terinfeksi.  

Gustavo 

Malinger

, dkk
13

 

Fetal 

Cytomegalovi

rus Infection 

of the brain : 

the spectrum 

of 

sonographic 

findings 

2003 Cross-

Sectional 

Wanita hamil 

yang menjadi 

suspek infeksi 

CMV 

kongenital 

Ditemukan pola 

ekogenisitas otak 

abnormal pada 

fetus yang 

terinfeksi CMV 

kongenital. 
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Daniel E. Noyola dilakukan menggunakan metode cohort-study 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode cross sectional. Pada 

penelitian Gustavo Malinger digunakan metode cross sectional dengan 

subyek fetus sedangkan pada penelitian ini digunakan pasien anak 

sebagai subyeknya. Penelitian yang dilakukan oleh Kathleen R. Fink 

metode yang digunakan berbeda dengan penelitian ini yakni analitik-

deskriptif dan penelitian yang dilakukan oleh A.J. 

Barkovichmenggunakan imaging dari MRI dan CT sedangkan pada 

penelitian ini hanya menggunakan CT sebagai standar penilaian 

radiologis.  

 


