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Catatan:  

- Kasus yang dipresentasikan dan dijadikan bahan bermain peran (role play) adalah: 

(1)Thalassemia, (2)Buta warna, (3)keguguran berulang pada parental balanced 

translocation, (4)Sindroma Patau, (5)Sindroma Turner. 

- Presentasi penyakit genetik disajikan dalam bentuk powerpoint selama 15 menit tiap 

kelompok. 

- Bermain peran disajikan selama 15 menit tiap kelompok. 

Skenario: 

(1) Seorang ibu sedang hamil 4 minggu datang kepada anda menceritakan 

kecemasannya tentang kemungkinan janin yang dikandungnya mengidap penyakit 

talasemia seperti yang diderita kakak perempuan ibu tersebut.  Ibu tersebut 

meminta penjelasan pada anda tentang resiko dan bagaimana penanganan 

penyakit talasemia. 

(2) Seorang ibu dengan putra pertamanya usia 7 tahun yang tidak dapat membedakan 

warna (buta warna total) datang kepada anda untuk merencanakan kehamilan 

berikutnya.  Suami ibu tersebut diketahui juga menderita buta warna.  Ibu tersebut 

meminta penjelasan tentang kemungkinan anak berikut menderita penyakit yang 

sama dengan kakaknya. 

(3) Seorang perempuan yang telah mengalami 4 kali keguguran pada trimester 

pertama yang tidak diketahui penyebabnya meminta penjelasan anda dan saran 

anda tentang kemungkinan rencana kehamilan berikutnya.  Dari anamnesa 

diketahui paman dan keponakan laki-laki dari sisi suami memiliki retardasi 

mental. 

(4) Seorang ibu dengan anak kedua didiagnosis sindroma Patau dan meninggal pada 

usia 1 bulan sedang merencanakan kehamilan anak berikutnya.  Ibu tersebut 

meminta saran dan penjelasan anda tentang resiko pada kehamilan berikutnya. 

(5) Seorang wanita yang 5 tahun berkeluarga dan belum mempunyai keturunan 

datang kepada anda meminta saran tentang rencana kehamilannya.  Dari 

anamnesa dan pemeriksaan fisik diketahui wanita tersebut mengidap sindroma 

Turner (Pelajari karakteristik wanita dengan sindroma Turner).  Kemudian wanita 

tersebut meminta penjelasan anda tentang kondisi yang dia alami dan rencana 

kehamilannya. 
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I. Penilaian Aspek Genetik 

 

A. Diagnosis Penyakit Genetik 

 Penilaian aspek-aspek penyakit genetik dilakukan untuk menegakkan diagnosis yang 

menjadi dasar bagi pemberian konseling yang sesuai, informasi tentang prognosis penyakit 

dan penatalaksanaannya.  Termasuk diantaranya kemungkinan dijumpainya penyebaran dan 

pewarisan alel mutan pada anggota keluarga lain serta kemungkinan pencegahannya.  

Dukungan dan kerjasama dari seluruh anggota keluarga sangat diperlukan dalam 

mengumpulkan data untuk menghasilkan penilaian genetika yang akurat. 

 Aspek-aspek penilaian tersebut adalah: 

1. Riwayat kesehatan keluarga (history taking) 

Diagnosis penyakit genetik ditegakkan melalui wawancara riwayat kesehatan yang akurat.  

Fokus pemeriksaan pada keluhan yang ada.  Misalnya pada anak dengan cacat lahir, 

informasi yang diperlukan terkait dengan usia orang tua, riwayat kesehatan ibu, 

komplikasi selama kehamilan, paparan teratogen, riwayat pertumbuhan fetus dan 

pergerakannya, temuan pada pemeriksaan prenatal (misalnya ultrasound), proses 

kelahiran, dan kondisi kehamilan sebelumnya.  Informasi tentang kondisi yang sama pada 

anggota keluarga lainnya juga menjadi bahan pertimbangan termasuk usia awitan 

penyakit, kondisi fisik yang tampak, dan pola sebaran penyakit pada keluarga tersebut.  

Secara umum informasi yang harus ada pada proses pengumpulan data ini adalah riwayat 

kesehatan, jenis kelamin, dan usia. 

2. Pemeriksaan fisik (examination) 

Pemeriksaan fisik dilakukan terutama pada regio anatomi yang relevan atau sistem tubuh.  

Detil pemeriksaan pada anak-anak dengan cacat lahir atau sindrom dismorfisme sangat 

penting untuk menegakkan diagnosis.  Termasuk diantaranya adalah data-data 

abnormalitas kongenital minor dan mayor.  Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan 

lingkar kepala sangat penting terutama untuk kondisi khusus seperti sindroma Down, 

sindroma Marfan, dan achondroplasia.  Parameter lain yang diukur adalah proporsi tubuh 

dan wajah.  Pada kasus tertentu, pasien perlu dirujuk pada dokter spesialis mata, saraf, dan 

jantung/pembuluh darah untuk melengkapi evaluasi klinis.  Gambar berikut menunjukkan 

karekteristik penderita sindroma Marfan dan achondroplasia pada tabel pertumbuhan 

(Gambar 1). 
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Gambar 1. Tabel pertumbuhan penderita sindroma Marfan dan achondroplasia 

dibandingkan dengan percentils normal. 

 

3. Penyidikan (investigations) 

Penyidikan pada pasien dan anggota keluarga lain mungkin memerlukan uji tambahan 

seperti X-ray, analisis darah, analisis biokimia, uji sitogenetik, dan uji genetik molekular.  

Penyakit genetik yang disebabkan mutasi kromosom seringkali memerlukan rujukak lebih 

lanjut untuk pemeriksaan tambahan seperti CT scan untuk cranial, jantung, dan ginjal. 

 

B. Pembuatan pohon keluarga (pedigree) 

Dokumentasi riwayat keluarga yang teliti dan akurat sangat penting dalam penilaian 

aspek genetik.  Pohon keluarga dibuat dengan simbol khusus dan dilengkapi riwayat 

kesehatan.  Gambar pohon keluarga biasanya diawali dari anggota keluarga yang 

dikonsultasikan yang disebut index case, proband, atau propositus untuk laki-laki dan 

proposita untuk perempuan.  Posisi proband dalam pohon keluarga diberi tanda panah.  

Informasi tentang riwayat kesehatan anggota keluarga lain yang diperlukan adalah siblings 
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(saudara kandung laki dan perempuan), orangtua, saudara dari masing-masing orangtua, 

dengan disertai data jenis kelamin, status ikatan keluarga, dan hubungannya dengan anggota 

keluarga lain dicatat dengan teliti pada pohon keluarga.  Urutan generasi diberi nomer dengan 

angka romawi (I, II, III, dst.) sedangkan urutan individu dalam satu generasi diberi angka 

arab (1, 2, 3, dst.).  Pohon keluarga dibuat minimal dalam 3 generasi.  Gambar berikut 

menunjukkan simbol yang biasa dipakai dalam pembuatan pohon keluarga dan contoh pohon 

keluarga (Gambar 2, 3, 4). 

 

Gambar 2. Simbol yang digunakan dalam pembuatan pohon keluarga. 
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Gambar 3. Contoh pohon keluarga pada penyakit autosomal resesif dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi obligate carrier dan memperkirakan anggota keluarga lainnya 

yang berisiko. 

 

Gambar 4. Contoh pohon keluarga pada kasus autis yang dibuat dengan program 

komputer Cyrillic. 

C. Perkiraan resiko 

Perkiraan resiko yang dimaksud disini adalah resiko untuk janin yang sedang 

dikandung dan resiko berulangnya penyakit genetik yang sama pada anggota keluarga lain.  

Keduanya dianalisis dengan mempertimbangkan adanya riwayat penyakit genetik pada 

anggota keluarga lain atau resiko pada populasi tertentu berdasarkan studi populasi tanpa 

adanya riwayat penyakit genetik pada keluarga tersebut.  Penyakit genetik yang disebabkan 

mutasi gen tunggal seringkali dapat dianalisis secara pasti.  Pada kondisi tertentu resiko 

kemungkinan menderita mutasi gen tunggal dapat ditentukan berdasarkan pengumpulan data 

pada pohon keluarga dan gambaran klinis penderita.  Hal tersebut membantu penentuan 

bentuk dan isi konseling yang akan diberikan pada proband maupun anggota keluarga 

lainnya.  Penyakit genetik yang disebabkan mutasi gen tunggal dan mengikuti pola hukum 
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Mendel secara umum mempunyai resiko pewarisan yang lebih tinggi daripada resiko 

pengulangan pada penyakit yang disebabkan mutasi kromosom.  Walaupun penghitungan 

resiko pada penyakit Mendelian juga dipengaruhi faktor-faktor non-Mendelian seperti 

reduced penetrance, mutasi baru, dan lainnya.  Misalnya ketulian yang diturunkan secara 

autosomal resesif yang dapat dipengaruhi oleh lebih dari 30 lokus yang berbeda.  Maka 

resiko anak yang lahir dari kedua orangtua yang menderita hanya akan menderita apabila 

lokus yang mutasi sama.  Tapi apabila lokus penyebab ketulian tersebut berbeda maka 

hasilnya juga akan berbeda.  Perkiraan resiko ini juga akan mempengaruhi persepsi terhadap 

kehamilan dengan resiko janin dengan penyakit genetik.  Resiko tinggi dengan kondisi 

kelainan yang ringan dan tersedianya treatment mungkin dapat diterima, dimana resiko 

rendah tetapi dengan kondisi kelainan yang berat akan berdampak pada pengambilan 

keputusan dilanjutkan atau diberhentikannya kehamilan.  Sebaliknya, apabila tidak 

dimungkinkan dilakukan diagnosis prenatal, kehamilan dengan janin beresiko tinggi 

mempunyai kelainan genetik yang bersifat letal mungkin lebih dapat diterima daripada 

kelahiran hidup dengan kelainan yang memerlukan perawatan seumur hidup. 

 

D. Pola penurunan Mendel 

Lebih dari 11000 sifat atau kelainan pada manusia diakibatkan oleh gen tunggal atau 

diturunkan mengikuti hukum Mendel (Mendelian inheritance).  Walaupun beberapa sifat 

seperti tinggi badan dan penyakit keluarga (familial disorders) seperti diabetes, hipertensi 

seringkali tidak diturunkan melalui pola yang sederhana.  Disebut sifat atau penyakit gen 

tunggal bila disebabkan oleh alel spesifik pada lokus tunggal yang terdapat pada satu atau 

sepasang kromosom homolog.  Apabila seseorang memiliki sepasang alel identik kondisi 

tersebut disebut homozigot dan disebut heterozigot atau carrier apabila mempunyai alel yang 

berbeda.  Sifat atau penyakit yang ditentukan oleh gen yang terletak pada kromosom autosom 

penurunannya disebut autosomal dan apabila gen terletak pada kromosom sex (X atau Y) 

disebut terkait sex.  Sedangkan ekspresi gen yang menentukan fenotip dibedakan menjadi 

dominan dan resesif.  Dominan apabila diekspresikan walaupun hanya ada satu kromosom 

yang membawa alel mutan dan resesif apabila diekspresikan jika kedua kedua kromosom 

homolog membawa alel mutan.  Sehingga terdapat empat pola dasar pada penurunan gen 

tunggal, yaitu: Autosomal dominan, autosomal resesif, terkait x dominan, terkait x resesif, 

dan terkait y.  Pada masing-masing pola penurunan terdapat beberapa mekanisme berbeda 

yang tidak mengikuti pola Mendel.  Perkiraan resiko dan pola penurunan penyakit Mendelian 
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dan faktor non Mendelian yang sering dijumpai dapat dipelajari lebih lanjut pada Kingston 

HM (2002) halaman 25-29 dan 35-44.   

 

E. Abnormalitas kromosom 

Abnormalitas atau mutasi kromosom dapat terjadi karena perubahan struktur atau 

jumlah.  Kelainan jumlah disebut poliploidi apabila keseluruhan kromosom bertambah 

banyak (>2n) dan disebut aneuploidi apabila hanya satu atau beberapa kromosom saja yang 

tidak mempunyai pasangan (monosomi) atau mempunyai pasangan lebih dari satu (trisomi).  

Kelainan jumlah dapat terjadi pada kromosom autosom maupun kromosom sex.  Monosomi 

kromosom autosom menyebabkan janin bersifat lethal, sedangkan monosomi kromosom x 

menyebabkan sindroma Turner (45,x).  Notasi hasil pemeriksaan kromosom dituliskan 

dengan menyebutkan jumlah kromosom secara keseluruhan, diikuti notasi kromosom sex, 

dan diakhiri dengan bentuk kelainan kromosom yang ada.  Contoh: 47,xy,+21 adalah hasil 

pemeriksaan kromosom sindroma Down dari individu laki-laki.   

Kelainan struktur kromosom dapat berupa kehilangan atau bertambahnya material 

kromosom (unbalanced rearrangement) yang menghasilkan konsekuensi klinis.  Sedangkan 

kelainan struktur yang tidak mempengaruhi kelengkapan material kromosom (balanced 

rearrangement) tidak membawa konsekuensi klinis pada individu tersebut yang 

membawanya.  Tetapi individu dengan kondisi ini dapat menghasilkan gamet yang tidak 

seimbang sehingga mempengaruhi kondisi keturunannya.  Kelainan struktur ini dapat berupa 

translokasi, insersi, delesi, inversi, dan lainnya.  Penyakit yang disebabkan abnormalitas 

kromosom dapat dipelajari lebih lanjut pada Kingston HM (2002) halaman 17-24. 

 

II. Konseling Genetik 

 

A. Definisi 

Konseling genetik adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk edukasi dan 

psikoterapi.  Konseling genetik harus berdasarkan diagnosis yang akurat dan analisis resiko 

serta penjelasan tentang dampat psikososial yang tepat yang akan dipakai oleh pasien dan 

keluarganya untuk membuat keputusan.  Tujuan utama konseling genetik adalah membantuk 

keluarga dengan resiko penyakit genetik untuk hidup dan menjalani fungsi reproduksi sebaik 

mungkin.  Konseling genetik tidak bersifat mengarahkan, tetapi mendorong individu untuk 

bersifat otonom dalam mengambil keputusan.  Konselor perlu berhati-hati dalam hal ini 

terutama bila pasien meminta saran secara langsung.   
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Konseling genetik adalah aktifitas yang sangat tergantung pada kondisi proband dan 

keluarganya.  Pasangan suami istri yang sedang hamil janin dengan resiko penyakit genetik 

mungkin memerlukan keputusan penting untuk menjalani prenatal diagnosis; orangtua 

dengan anak yang didiagnosis menderita penyakit genetik yang sangat jarang mungkin 

berada dalam kondisi putus asa terhadap informasi lanjut tentang prognosis penyakit tersebut; 

seorang pemuda yang beresiko menderita penyakit genetik dengan awitan lanjut mungkin 

sedang memerlukan informasi yang baik tentang penyakit tersebut tersebut dan mungkin 

memerlukan uji presimtomatik untuk memastikan kondisinya; seorang remaja putri yang 

saudara laki-lakinya menderita penyakit X-linked mungkin perlu mengetahui lebih lanjut 

tentang penyakit tersebut dan dampaknya terhadap dirinya terkait dengan masa depan anak-

anaknya nanti.  Penyampaian informasi tentang kondisi penyakit genetik perlu disampaikan 

dengan cara yang jelas dan pertemuan yang berkelanjutan. 

Informasi yang perlu dipahami oleh proband dan keluarganya adalah: 

1. Diagnosis dan  dampaknya terhadap prognosis dan kemungkinan treatment yang 

tersedia. 

2. Pola penurunan penyakit dan resiko penyebarannya atau pewarisannya. 

3. Pilihan yang mungkin dijalani berdasarkan resiko yang dimiliki. 

Rangkuman tahap-tahap pada konseling genetik dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Tahapan pada konseling genetik. 

Diagnosis – berdasarkan riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, dan penyidikan 

Penghitungan resiko  

Komunikasi 

Diskusi terhadap pilihan 

Kontak jangka panjang dan dukungan (misal adanya supportive group) 

 

B. Isu Psikososial 

Penegakan diagnosis pada kondisi medis pada anak dan dewasa memiliki implikasi 

psikologis, keuangan, dan sosial.  Tetapi jika kondisi tersebut mempunyai dasar genetik maka 

sejumlah masalah baru akan muncul seperti rasa bersalah dan menyalahkan, dampak pada 

keputusan reproduksi untuk saat ini dan masa depan, dan dampak genetik pada anggota 

keluarga lainnya dan keluarga besar.  Orangtua seringkali merasa bersalah menurunkan 

penyakit genetik pada anaknya walaupun kebanyakan dari mereka tidak memiliki 

pengetahuan sebelumnya tentang resiko yang dimiliki.  Disisi lain, orangtua mungkin merasa 
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bersalah telah memutuskan untuk mengakhiri kehamilan setelah diketahui janin menderita 

penyakit genetik.  Kebanyakan pasangan dapat membuat keputusan reproduksi dengan baik 

setelah diberi informasi dan konseling yang sesuai.  Pengambilan keputusan dapat saja 

menjadi lebih sulit disebabkan oleh ketidaksepakatan pasangan, konflik agama dan budaya, 

dan situasi dimana prognosis masih tidak jelas.  Beberapa penyakit genetik dengan variable 

expresivity menghasilkan prognosis yang tidak bisa diprediksi.  Pada saat keputusan 

reproduksi dibuat, kesulitan mungkin timbul dari perasaan cinta dan ingin merawat anak 

tersebut dan keinginan mencegah kehadiran anak dengan penyakit genetik.  Selain itu rasa 

kehilangan setelah mengakhiri kehamilan dapat saja diikuti oleh rasa bersalah orangtua.  

Atau sesudah kelahiran bayi dengan penyakit genetik, orangtua kehilangan bayangan 

memiliki anak sehat sekaligus merasa sedih memiliki anak dengan disabilitas.  Anggota 

keluarga lain yang sehat dapat merasa bersalah karena merasa lebih beruntung dari 

keluarganya yang menderita.  Sedangkan anggota keluarga yang beresiko mungkin merasa 

bersalah karena memberi beban kepada pasangan hidup mereka dan keluarganya.  Seringkali 

orangtua khawatir akan disalahkan oleh anak-anaknya karena telah menurunkan kelainan 

genetik walaupun hal ini jarang terjadi.  Perasaan menyalahkan seringkali terjadi pada 

keluarga dimana hanya satu anggota keluarga yang menderita penyakit genetik.  Tetapi hal 

tersebut dapat diantisipasi apabila sudah dijelaskan dan dipahami.  Perasaan-perasaan 

tersebut dapat terus berlangsung sepanjang hidup proband.  Dalam hal ini dukungan dari 

anggota keluarga lain sangat penting untuk proband dan anggota keluarga yang berisiko.  

Selain itu diperlukan dukungan jangka panjang dari supporting group.  Organisasi nirlaba 

seperti ini di Indonesia misalnya ISDI (Ikatan Sindroma Down Indonesia) dan Forkis (Forum 

Komunikasi Intersex Indonesia). 

 

C. Konseling dalam Uji Genetik 

Konseling genetik merupakan integrasi dari proses uji genetik dan sangat diperlukan 

karena hasil uji genetik berpotensi memberikan dampak terhadap proband dan keluarganya.  

Proses konseling tergantung pada bentuk uji yang dilakukan, yaitu dapat berupa: 

1. Uji untuk konfirmasi diagnosis klinik pada pasien dengan gejala tertentu. 

2. Uji presimtomatik dipakai untuk konfirmasi individu yang diprediksi menderita penyakit 

genetik awitan lanjut (late onset), seperti familial breast cancer (autosomal dominan). 

3. Uji carrier dilakukan untuk mengidentifikasi individu sehat yang diduga carrier dan 

dapat menurunkan alel mutan pada keturunannya. 
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4. Uji prenatal dilakukan untuk menegakkan diagnosis atau konfirmasi penyakit genetik 

pada fetus. 

 

D. Isu Etik Legal 

Pada kasus penyakit genetik, kerahasiaan informasi (confidentiality) bukan hak yang 

absolut.  Terutama apabila hasil yang didapatkan menyangkut resiko atau membahayakan 

anggota keluarga yang lain.  Terdapat potensi konflik antara hak pribadi individu dan hak 

anggota keluarga lainnya untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan kondisi genetik 

mereka.  Seringkali pasien menolak untuk memberitahukan kondisinya pada anggota 

keluarga lainnya.  Dalam hal ini diharapkan pasien mempunyai rasa tanggungjawab untuk 

membagi informasi tersebut.  Disisi lain, mungkin akan terdapat konflik antara hak pribadi 

individu dengan pihak lain seperti perusahaan asuransi yang berkepentingan untuk 

mendapatkan informasi kesehatan klien termasuk tentang kemungkinan klien mempunyai 

penyakit genetik.  Hal serupa yang menyangkut kerahasiaan informasi adalah isu keayahan.  

Non paternitas dapat muncul sebagai hasil dari uji genetik.  Hal tersebut dapat merubah 

resiko genetik individu.  Konselor genetik harus mempertimbangkan apakah informasi ini 

akan diberikan dan kepada siapa.   

 

III. Tugas Modul 

 

A. Pola penurunan Mendel 

1. Apa yang dimaksud dengan gen kodominan? 

2. Jelaskan tentang homozigositas pada penyakit autosomal dominan! 

3. Bagaimana perkawinan dalam keluarga (consanguinity) dapat meningkatkan resiko 

munculnya penyakit autosomal resesif? 

4. Apa yang dimaksud dengan uniparental disomi, gambarkan bagan mekanis terjadinya 

uniparental disomi, dan bagaimana konsekuensinya pada penyakit-penyakit resesif? 

5. Jelaskan karakteristik penurunan dengan pola terkait kromosom x resesif melalui contoh 

pohon keluarga dan berikan contoh penyakitnya! 

 

B. Abnormalitas kromosom 

1. Jelaskan tentang resiko berulang mempunyai anak sindroma Down apabila diketahui 

abnormalitas kromosom berupa: 

a. Mutasi penuh (full mutation) trisomi 21  
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b. Unbalanced translocation, ayah sebagai carrier 

c. Unbalanced translocation, ibu sebagai carrier 

d. Unbalanced translocation, mutasi baru 

2. Sebutkan ciri-ciri fisik pasien sindroma Down! 

3. Jelaskan tentang mekanisme mosaik kromosom (chromosomal mosaicism)! 

 

C. Partial Androgen Insensitivity Syndrome 

Seorang perempuan (II:3) melahirkan anak laki-laki (III:1) dengan hipospadia 

perinealis.  Anak tersebut dirujuk ke RSU dengan diagnosis rujukan “severe hypospadia” dan 

diberi treatment DHT (dihidrotestosteron).  Empat tahun kemudian ibu tersebut melahirkan 

anak laki-laki (III:2) dengan kelainan yang sama dengan saudaranya.  Dari pemeriksaan fisik 

lanjutan diketahui kedua anak laki-laki tersebut mempunyai penis kecil hampir menyerupai 

klitoris, scrotum (+), meatus urethrae externa pada perineum, testis kanan dan kiri teraba, dan 

terdapat orificium tunggal dengan dua saluran pada perineum yang diduga sebagai introitus 

vagina.  Kemudian dilakukan analisis laboratorium pada keduanya yang menunjukkan hasil 

46,XY dan tidak dijumpai kelainan struktur kromosom pada pemeriksaan tersebut.  Tindakan 

lebih lanjut adalah koreksi terhadap hipospadia dan pemberian DHT untuk merangsang 

pertumbuhan anatomi genitalia laki-laki. 

Berikut pedigree dari keluarga tersebut: 

 

Pertanyaan:  

1. Mutasi pada gen apa yang menyebabkan kelainan tersebut? 

2. Bagaimana pola pewarisannya? 

3. Bagaimanakah patomekanisme penyakit tersebut? 

II:2 II:3

III:1 III:2

I:3 I:4

?

II:4

I:1 I:2

II:1 II:5

An.A
5 th

An.B
1 th
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4. Apabila ada keraguan mengenai penentuan gender pada bayi baru lahir, analisis 

laboratorium apa yang perlu dilakukan? 

5. Konseling apakah yang dapat diberikan kepada penderita (III:1 dan III:2) pada saat 

pubertas/dewasa? 

6. Saudara perempuan dari ibu, yaitu individu II:4 sudah menikah dan sedang 

merencanakan kehamilan.  Mengetahui kondisi keponakannya yang disebabkan oleh 

penurunan factor genetic di dalam keluarga, timbul rasa cemas tentang resiko berulang 

pada keturunannya.  Konseling apakah yang bisa anda sampaikan kepada individu II:4? 

 

D. Sindroma Down 

Seorang ibu berusia 45 tahun datang kepada Anda untuk memeriksakan kehamilan.  

Dari anamnesa diketahui bahwa perkiraan usia kehamilan adalah 6 minggu.  Ibu tersebut 

mencemaskan kondisi janin yang dikandungnya dan menanyakan kepada Anda bagaimana 

caranya agar bayi yang dikandungnya ini tidak mengalami kelainan sindroma Down seperti 

anaknya yang ke-5.  Berikut pedigree keluarga tersebut: 

 

1. Apa dugaan anda tentang penyebab terjadinya sindroma Down pada kasus diatas? 

2. Konseling apa yang anda berikan kepada ibu tersebut terkait dengan kehamilannya 

sekarang? 

3. Saat ini anak pertamanya kesulitan untuk mendapatkan jodoh karena stigma negative 

tentang adanya cacat keturunan yang melekat pada keluarga tersebut.  Apa yang anda 

lakukan sehubungan dengan hal ini? 

III:1

II:3 II:4

III:2 III:3 III:4 III:5

I:1 I:2

II:2

3

II:1

2

I:3 I:4

II:5

5

II:6

2

III:6

50 y 45 y

23 y 19 y 14 y 9 y 7 y
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4. Diskusikan kemungkinan penyebab mengapa resiko berulang mempunyai bayi dengan 

sindroma Down pada perempuan dibawah usia 30 tahun lebih tinggi daripada 

perempuan diatas 35 tahun. 

 

E. Non Paternitas 

Anak perempuan Farah dan Adi, Intan, baru-baru saja didiagnosa menderita cystic 

fibrosis (CF).  Saat ini Farah sedang hamil dan bersama suaminya berniat untuk menjalani 

prenatal diagnosis.  Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pasangan ini sudah memahami 

bahwa resiko mereka untuk mempunyai anak dengan CF lagi sebesar 1:4 atau 25% dengan 

asumsi keduanya merupakan carrier gen pembawa mutasi CF.  Untuk memastikan hal 

tersebut dilakukan konfirmasi status carrier Farah dan Adi.  Hasil pemeriksaan 

menunjukkan bahwa Farah carrier sedangkan Adi tidak.  Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Adi bukan ayah biologis dari Intan.  Berikut pedigree dari keluarga 

tersebut: 

 

Diskusikan bentuk konseling yang akan anda berikan pada pasangan tersebut dan 

bagaimana cara Anda menyampaikan pada pasangan tersebut. 
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