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Pendahuluan 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah kelainan kongenital membahas kondisi patologis pada janin berupa kelainan 

kongenital dan penyebabnya. 

Tujuan Pembelajaran: 

- Mahasiswa memahami dasar-dasar penyebab kelainan kongenital 

- Mahasiswa memahami bentuk-bentuk kelainan kongenital dan penyakit-penyakit yang 

ditandai dengan kelainan kongenital 

- Mahasiswa memahami konsep dasar prenatal diagnosis pada kelainan kongenital 

 

Metode Pembelajaran: 

Perkuliahan tatap muka  

Presentasi kasus 

3 x 50 menit 

4 x 50 menit 

  

Jadwal Tatap Muka: 

No. 
Hari/ 

Tanggal 
Waktu Topik 

Bentuk 

pembelajaran 

Dosen/ 

Pendamping 

1 
Senin,  

11/11/13 

11.10 – 13.00 Konsep kelainan kongenital 

(1) 

Kuliah IDR 

2 
Rabu, 

13/11/13 

9.30 – 11.10 Konsep kelainan kongenital 

(2) 

Kuliah SDR 

3 
Senin, 

25/11/13 

8.40 – 10.20 Prenatal testing Kuliah SDR 

4 
Kamis, 

28/11/13 

9.30 – 11.10 Studi kasus Presentasi SDR 

5 
Senin, 

2/12/13 

13.50 – 15.30 Studi kasus Presentasi SDR 

6 
Rabu, 

4/12/13 

8.40 – 10.20 Studi kasus Presentasi SDR 

7 
Kamis, 

5/12/13 

9.30 – 11.10 Studi kasus Presentasi SDR 

8   Ujian   

9   Ujian perbaikan   
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Catatan: 

- Mahasiswa dibagi menjadi 11 kelompok @ 4-5 orang mahasiswa. 

- Kasus yang dipresentasikan adalah jurnal yang berkaitan dengan kelainan kongenital. 

- Jurnal dapat diunduh oleh mahasiswa dari berbagai free access journal yang terdapat 

di internet (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/; http://highwire.stanford.edu/ ) 

- Presentasi jurnal berupa ringkasan jurnal terdiri dari pendahuluan, metode, hasil, 

pembahasan dan disajikan dalam bentuk powerpoint selama 20 menit (15 menit 

presentasi; 5 menit tanya jawab/diskusi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://highwire.stanford.edu/
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Proses terbentuknya tubuh manusia atau morfogenesis sangat kompleks dan 

belum banyak dipahami, terutama interaksi antara faktor genetik dan lingkungan.  

Karena prosesnya yang sangat kompleks, termasuk faktor genetik, morfogenesis yang 

berjalan tidak sesuai dengan yang seharusnya dapat menyebabkan kelainan 

kongenital.  Dalam modul ini akan dibahas tentang (1) insidensi abnormalitas pada 

berbagai tahapan sejak konsepsi, (2) bagaimana abnormalitas tersebut terjadi, dan (3) 

penyebab-penyebabnya terutama peranan faktor genetik. 

 

I. Insidensi 

A. Aborsi spontan pada trimester pertama 

Diperkirakan kurang lebih 50% dari hasil konsepsi pada masa pre-

implantasi atau sekitar hari ke 5-6 post-konsepsi sebelum seorang perempuan 

menyadari bahwa dirinya hamil mengalami aborsi spontan.  Sedangkan 

diantara kehamilan yang berhasil terdeteksi sekurang-kurangnya 15% berakhir 

sebagai aborsi spontan sebelum 12 minggu kehamilan atau trimester pertama.  

Walaupun dari struktur sisa-sisa kehamilan sangat sulit diketahui penyebab 

aborsi spontan tersebut tetapi sebuah studi populasi menunjukkan bahwa 80-

85% disebabkan oleh abnormalitas struktur embrio.  Bentuk kelainannya 

bervariasi mulai dari tidak terbentuknya embrio (blighted ovum) hingga 

bentuk tubuh yang tidak sempurna atau kelainan tertentu pada sistem tubuh 

embrio. 

Sedangkan abnormalitas kromosom seperti trisomi, monosomi, atau 

triploidi ditemukan pada 50% dari semua kasus aborsi spontan.  Insidensi 

meningkat hingga 60% apabila disertai kelainan struktur tubuh pada embrio. 
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B. Kelainan kongenital dan kematian bayi baru lahir (perinatal) 

Kematian bayi baru lahir meliputi bayi yang lahir/dilahirkan setelah 

kehamilan 28 minggu dan bayi yang meninggal pada minggu pertama setelah 

dilahirkan.  Sebuah penelitian di Eropa dan Amerika Utara menunjukkan 

bahwa  25-30% kematian bayi baru lahir disebabkan oleh kelainan struktur 

berat.  Diantaranya 80% disebabkan oleh kelainan genetik yang memiliki 

resiko berulang dengan kisaran antara 1% atau lebih.  Sedangkan pada negara 

berkembang kelainan struktur berat lebih banyak disebabkan oleh faktor 

lingkungan. 

C. Kelainan kongenital pada bayi baru lahir dan anak-anak 

Anomali mayor didefinisikan sebagai satu kelainan yang 

mempengaruhi fungsi organ dan penerimaan sosial seorang individu (Tabel 1).  

Sedangkan anomali minor adalah kelainan yang tidak memerlukan tindakan 

medis dan tidak mempengaruhi kepentingan kosmetis (Tabel 2).  Sebuah 

survey menunjukkan bahwa 2-3% bayi baru lahir mempunyai setidaknya satu 

anomali mayor pada saat lahir.  Apabila ditambah dengan abnormalitas yang 

muncul kemudian, seperti retardasi mental, maka insidensinya dapat mencapai 

5%.  Anomali minor dijumpai pada hingga 10% bayi baru lahir.  Jika dijumpai 

dua atau lebih anomali minor maka resiko bayi tersebut mempunyai anomali  

mayor menjadi 10-20%.   

 Penatalaksanaan pada bayi dengan anomali mayor tergantung pada 

penyebab dan bentuk defeknya serta kemungkinan treatment yang tersedia.  

Apabila prognosisnya tidak terlalu baik, 25% meninggal pada awal usia 

kanak-kanak.  Disamping itu 25% dapat menderita keterbatasan fisik dan 

mental.  Sedangkan 50% kondisinya cukup baik setelah menjalani treatment.    
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Tabel 1. Contoh abnormalitas struktur kongenital mayor. 

Sistem tubuh dan abnormalitas Insidensi per 1000 kelahiran 

Sistem kardiovaskular 

Ventricular septal defect 

Atrial septal defect 

Patent ductus arteriosus 

Tetralogi Fallot 

 

Sistem saraf pusat 

Anencephaly 

Hydrocephaly 

Microcephaly 

Spina bifida lumbo-sacral 

 

Sistem gastro-intestinal 

Sumbing bibir/palatum 

Hernia diafragmatica 

Atresia esophagus 

Imperforata anus 

 

Ekstremitas 

Amputasi transversal 

 

Sistem urogenital 

Agenesis renal bilateral 

Polysystic kidney (infantile) 

Extrophy vesica urinaria 

10 

2,5 

1 

1 

1 

 

10 

1 

1 

1 

2 

 

4 

1,5 

0,5 

0,3 

0,2 

 

2 

0,2 

 

4 

2 

0,02 

0,03 

 

Tabel 2. Beberapa abnormalitas struktur kongenital minor 

Preauricular tag atau pit 

Lipatan epicantus 

Stenosis ductus lacrimalis 

Bintik brushfield pada iris 

Celah bibir 

Single palmar crease 

Clinodactily kelingking 

Syndactyly  

Supernumerary nipple 

Hernia umbilicalis 

Hydrocele 

Sacral pit atau dimple 
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D. Kematian pada masa kanak-kanak 

Kelainan kongenital mempunyai kontribusi yang tinggi pada kasus 

kematian pada masa kanak-kanak.  Kurang lebih 25% kematian pada tahun 

pertama disebabkan oleh kelainan struktur mayor.  Kejadian ini menurun 

hingga menjadi 20% pada umur 1 hingga 10 tahun.  Dan menjadi sekitar 7,5% 

pada anak usia 10-15 tahun. 

Dari keseluruhan insidensi anomali mayor dan minor pada bayi baru 

lahir dan insidensi defek pada aborsi spontan trimester pertama dapat 

disimpulkan sekurang-kurangnya 15% dari hasil konsepsi mempunyai 

abnormalitas struktur.  Sekurang-kurangnya 50% dari abnormalitas struktur 

tersebut disebabkan oleh faktor genetik (Tabel 3). 

Tabel 3. Angka kejadian abnormalitas struktur 

Insidensi  (%) 

Aborsi spontan 

Trimester pertama 

Trimester kedua 

 

Pada semua bayi 

Anomali mayor 

- Diketahui saat lahir 

- Diketahui kemudian 

Anomali minor 

Kematian perinatal 

Kematian hingga umur 1 tahun 

Kematian umur 1-9 tahun 

Kematian umur 10-14 tahun 

 

80-85 

25 

 

 

 

2-3 

2 

10 

25 

25 

20 

7,5 

 

II. Definisi dan klasifikasi cacat lahir 

Sejauh ini terminologi abnormalitas kongenital (congenital abnormality) dan 

defek atau cacat lahir (birth defect) digunakan untuk menggambarkan semua bentuk 

abnormalitas struktur yang terjadi pada embrio, janin, atau bayi baru lahir.  Tetapi 

istilah ini tidak mengacu pada satu mekanisme penyebab tertentu.  Definisi yang lebih 
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spesifik dan mencakup gambaran klinis serta penggolongan penyebabnya diuraikan 

sebagai berikut: 

A. Kelainan tunggal (single abnormalities) 

1. Malformasi 

Malformasi adalah gangguan atau defek struktur utama dari organ 

atau bagian organ yang diakibatkan oleh abnormalitas selama 

perkembangan.  Adanya malformasi menunjukkan bahwa pada masa 

awal embrio terdapat suatu jaringan atau organ tertentu yang berhenti 

atau salah arah (misdirection) dalam perkembangannya.  

Kebanyakan malformasi pada satu organ diturunkan secara 

multifaktorial.  Hal tersebut menggambarkan interaksi beberapa gen 

dengan faktor-faktor lingkungan.  

Contoh: VSD, ASD, sumbing bibir/palatum, NTD (anencephaly; 

myelo-meningocele) 

2. Disrupsi 

Istilah disrupsi (disruption) mengacu pada struktur abnormal pada 

organ atau jaringan sebagai akibat dari faktor eksternal yang 

mengganggu proses perkembangan normal.  Proses ini dikenal 

sebagai malformasi sekunder atau malformasi ekstrinsik.  Faktor-

faktor ekstrinsik yang dapat mengganggu proses perkembangan 

normal diantaranya adalah ischemia, infeksi, dan trauma. 

Berdasarkan definisinya, disrupsi tidak disebabkan oleh faktor 

genetik.  Tetapi kadang-kadang faktor genetik dapat menjadi 

predisposisi terjadinya disrupsi.  Misalnya beberapa kasus amniotic 

band dapat disebabkan oleh faktor genetik yang menyebabkan 
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kerusakan kolagen sehingga melemahkan amnion dan menjadikan 

amnion lebih mudah robek dan ruptur secara spontan. 

Contoh: amniotic band. 

3. Deformasi  

Deformasi adalah kerusakan yang disebabkan kekuatan mekanik 

abnormal yang menyebabkan penyimpangan struktur normal.   

Contoh: dislokasi panggul dan talipes ringan (club foot).  

Kedua kasus tersebut dapat disebabkan oleh oligohidramnion atau 

ruang intrauterina yang sempit karena bayi kembar atau struktur 

uterus yang abnormal.  Deformasi seringkali terjadi pada kehamilan 

lanjut dan memiliki prognosis yang baik apabila diberikan treatment 

yang sesuai. 

4. Displasia 

Displasia adalah ketidakteraturan sel dalam menyusun jaringan.  

Efeknya biasanya dapat dilihat pada semua bagian tubuh dimana 

jaringan tersebut terdapat.   

Contohnya pada skeletal displasia seperti thanatophoric displasia 

yang disebabkan mutasi FGFR3 yang menyebabkan hampir semua 

bagian tulang mengalami kelainan.  Demikian juga pada ektodermal 

displasia, kerusakan dapat dijumpai pada semua organ turunan 

ektoderm seperti rambut, tulang, dan kuku.  Kebanyakan displasia 

diakibatkan kerusakan gen tunggal (single gene defect) dan 

mempunyai resiko berulang yang tinggi pada saudara kandung 

(sibling) dan keturunan penderita (offspring). 
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B. Kelainan ganda (multiple abnormalities) 

1. Sekuens 

Sekuens adalah kelainan ganda yang terjadi akibat efek domino atau 

diawali oleh satu kejadian utama (primer) yang memicu kejadian 

berikutnya.  Hal ini sering terjadi akibat malformasi organ tunggal.  

Contoh, pada sekuens ‘Potter’, kebocoran yang kronis pada cairan 

amnion atau gangguan aliran urin menyebabkan oligohidramnion.  

Hal tersebut kemudian mengakibabkan desakan pada janin yang 

mengakibatkan dislokasi panggul, talipes dan hipoplasia pulmonal. 

2. Sindroma 

Pada prakteknya istilah sindroma digunakan secara lebih luas.  

Misalnya sebutan sindroma amniotic band.  Tetapi secara teori istilah 

sindroma digunakan untuk bentuk abnormalitas yang seringkali 

sudah diketahui penyebabnya.  Penyebab tersebut diantaranya adalah 

abnormalitas kromosom seperti sindroma Down dan kerusakan gen 

tunggal seperti sindroma Van der Woude yaitu sumbing 

bibir/palatum yang berasosiasi dengan celah pada bibir bawah (lip 

pit). 

Saat ini sudah dikenal ribuan sindroma malformasi ganda.  Bidang 

ilmu yang khusus mempelajari sindroma disebut dismorfologi.  

Diagnosis individu yang menderita sindroma dapat dilakukan dengan 

bantuan database komputer dengan memasukkan beberapa kata kunci 

berupa kondisi abnormal pada pasien.  Misalnya dengan software 

database London Dysmorphology Database (LDDB) yang 

diterbitkan oleh Universitas Oxford dan Pictures of Standard 
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Syndromes and Undiagnosed Malformations (POSSUM) yang 

diterbitkan oleh The Murdoch Institute for Research into Birth 

Defects di Melbourne.   

Walaupun demikian diagnosis beberapa kondisi dismorfik masih 

belum dapat ditegakkan sehingga sangat sulit mendapatkan informasi 

yang akurat tentang prognosis dan resiko berulangnya. 

3. Asosiasi   

Istilah asosiasi digunakan untuk kondisi malformasi tertentu yang 

cenderung terjadi secara bersama-sama yang tidak dapat dijelaskan 

melalui proses sindroma dan sekuens.  Perbedaannya dengan 

sindroma adalah pada asosiasi terdapat rendahnya kesamaan 

abnormalitas dari satu individu dibanding individu lainnya dan tidak 

adanya penjelasan yang memuaskan tentang penyebabnya.  Asosiasi 

seringkali dinamai dengan menyingkat organ atau sistem organ yang 

mengalami abnormalitas.   

Contoh: VATER, merupakan asosiasi dari abnormalitas pada 

Vertebral, Anal, Tracheo-Esophageal dan Renal. 

Asosiasi mempunyai resiko berulang yang rendah dan secara umum 

tidak disebabkan oleh genetik walaupun penyebabnya seringkali 

belum diketahui. 

 

III. Faktor genetik penyebab malformasi 

Terdapat beberapa penyebab kelainan kongenital walaupun perlu dicatat 

bahwa hingga 50% dari semua kasus kelainan kongenital belum dapat dijelaskan 
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penyebabnya secara pasti.  Prosentasi sebab-sebab kelainan kongenital dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Sebab-sebab kelainan kongenital. 

Penyebab % 

Genetik 

Kromosom 

Gen tunggal 

Multifaktorial 

Subtotal 

 

Lingkungan 

Obat dan bahan kimia 

Infeksi 

Penyakit ibu 

Physical agent (sebab fisik) 

Subtotal 

 

Belum diketahui 

Total  

 

6 

7,5 

20-30 

30-40 

 

 

2 

2 

2 

1 

5-10 

 

50 

100 

 

A. Kelainan kromosom 

Kurang lebih 6% dari kelainan kongenital disebabkan oleh kelainan 

kromosom.  Ketidakseimbangan kromosom autosom seperti duplikasi, delesi, 

trisomi dan monosomi dapat menyebabkan abnormalitas perkembangan dan 

struktur yang berat.  Jika kelainannya sangat berat dapat menyebabkan 

keguguran spontan dini.  Tidak diketahui apakah malformasi yang disebabkan 

kelainan kromosom secara seperti trisomi akan berakibat pada kelebihan gen 

atau produk gen (protein) tertentu (model additive) atau karena ketidakstabilan 

perkembangan secara umum yang disebabkan oleh beberapa produk gen 

perkembangan yang berinteraksi secara abnormal (model interactive).  

B. Kerusakan gen tunggal (single gene defects) 

Sejumlah kurang lebih 7,5% dari kelainan kongenital disebabkan oleh 

kerusakan gen tunggal.  Kelainan tersebut dapat bersifat terisolasi atau tidak 



14 Modul Kelainan Kongenital Program Studi S1 Kebidanan FKUB 

 

disertai kelainan lainnya atau bisa juga merupakan bagian dari defek yang 

lebih luas.  Abnormalitas tunggal yang tidak disertai kelainan lain hanya akan 

dijumpai pada satu organ atau sistem organ.  Sedangkan kelainan yang 

merupakan bagian dari sindroma abnormalitas kongenital ganda melibatkan 

beberapa organ atau sistem organ yang tidak memiliki hubungan embriologis 

yang jelas.  Misalnya isolated ectrodactyly diturunkan secara autosomal 

dominan, tapi ectrodactyly juga dapat ditemui pada sindroma EEC 

(Ectodermal dysplasia, Ectrodactyly and Cleft lip/palate) yang juga 

menunjukkan pola penurunan autosomal dominan.  Terdapat banyak bukti dari 

studi dismorfologi bahwa beberapa mutasi yang berbeda, allelic atau non-

allelic dapat menyebabkan malformasi yang sama.  

Identifikasi cacat lahir yang menunjukkan pola penurunan gen tunggal 

sangat penting dilakukan.  Dari sisi keluarga, untuk menentukan konseling 

yang tepat sehingga anggota keluarga lain dapat mencegah kejadian yang 

sama atau memberikan konseling pada keluarga yang mempunyai resiko.  

Sedangkan dari sisi ilmiah, identifikasi defek molekular penyebab 

abnormalitas gen tunggal terisolasi (bukan sindroma) pada organ tertentu 

dapat membantu memberikan petunjuk tentang lokus gen yang mengalami 

defek untuk malformasi pada organ yang sama.  Beberapa kelainan kongenital 

terisolasi dan yang merupakan bagian dari sindrom dapat dilihat pada Tabel 5.   

 Tabel 5. Beberapa kelainan kongenital dan pola penurunannya 

Isolated Pola penurunan  

Sistem saraf pusat 

Hidrosefalus 

Megalencephaly 

Microsefali 

Ocular 

Aniridia 

Katarak  

 

XR 

AD 

AD/AR 

 

AD 

AD/AR 
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Microphthalmia 

Ekstremitas 

Brachydactyly 

Ectrodactyly 

Polidactyly 

Lainnya 

Polycystic kidney  

 

AD/AR 

 

AD 

AD 

AD 

 

AR 

Sindroma  Pola penurunan Bentuk abnormalitas 

Apert  
EEC 

 

 

Meckel 
 

Roberts 

 
Van der Woude 

 

AD 
AD 

 

 

AR 
 

AR 

 
AD 

Craniosynostosis, syndactily 
Ectrodermal dysplasia, 

ectrodactyly, sumbing bibir/langit-

langit 

Encephalocele, polydactyly, 
polycystic kidneys 

Sumbing bibir/palatum, 

phocomelia 
Sumbing bibir/palatum, lip pits 

 

C. Pola penurunan multifaktorial 

Faktor genetik telah diketahui dapat menyebabkan sejumlah 

abnormalitas kongenital mayor.  Kebanyakan diantaranya adalah malformasi 

non-sindroma (isolated) seperti kelainan perkembangan jantung, sistem saraf 

pusat, dan ginjal.  Beberapa malformasi non-sindromal yang menunjukkan 

pola penurunan multifaktorial dapat dilihat pada Tabel 6.  Untuk kondisi 

tertentu  melalui studi keluarga (family study) telah diketahui resikonya secara 

empiris (Tabel 7). 

Tabel 6. Malformasi terisolasi (non-sindromal) yang menunjukkann pola 

penurunan multifaktorial. 

Organ/sistem organ  Bentuk malformasi 

Jantung  
 

 

 

 
Sistem saraf pusat 

 

 
 

Sistem urogenital 

 

ASD 
Tetralogy Fallot 

Patent ductus arteriosus 

VSD 

 
Anencephaly  

Encephalocele  

Spina bifida 
 

Hipospadia 

Renal agenesis 
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Lainnya  

Renal dysgenesis 

 
Sumbing bibir/palatum 

Dislokasi panggul congenital 

Talipes  

 

Tabel 7. Data empiris resiko berulang beberapa penyakit multifaktorial. 

Penyakit Insidensi 

(per 1000) 

Rasio sex 

(L:P) 

Anak 

berikutnya 

menderita 

penyakit 

yang sama 

jika 

orangtua 

sehat (%) 

Anak sakit 

jika 

orangtua 

sakit (%) 

Sumbing bibir/palatum 

Club foot/talipes 

Cong. Heart Defect 

 
 

 

Dislokasi panggul kong. 
Hipospadia  

Psikosis manic-depresi 

NTD 

- Anencephaly 

- Spina bifida 

Stenosis pilorus 

- Laki-laki 

- Perempuan 
Schizophrenia 

1-2 

1-2 

8 

 
 

 

1 
2 

4 

 

1,5 
2,5 

 

2,5 
0,5 

10 

3:2 

2:1 

1:1 

 
 

 

1:6 
- 

2:3 

 

1:2 
2:3 

 

- 
- 

1:1 

4 

3 

1-4 

 
 

 

6 
10 

10-15 

 

4-5 
4-5 

 

2 
10 

10 

4 

3 

2 (jika dari 

ayah; 6 (jika 
dari ibu) 

 

12 
10 

10-15 

 

- 
4 

 

4 
17 

14 

 

 

D. Genetik heterogenitas 

Genetik heterogenitas (genetic heterogeneity) adalah suatu kondisi 

yang disebabkan mutasi pada alel yang berbeda atau non-alelik.  Sehingga 

ciri-ciri fenotip lebih diutamakan daripada genotip sebagai dasar 

ditegakkannya diagnosis.  Misalnya kasus ketulian pada masa kanak-kanak, 

biasanya diturunkan dari gen tunggal dan kebanyakan secara autosomal 

resesif, tetapi kadang-kadang diturunkan secara autosomal dominan atau 

terkait sex.  Beberapa kasus bahkan disebabkan karena kondisi lingkungan 

seperti rubella embryopathy.  Sehingga resiko berulang kebanyakan adalah 
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25% atau 0%.  Pada prakteknya kadang-kadang penyebab  pasti tidak dapat 

diketahui sehingga konseling yang diberikan berdasarkan data empiris atau 

resiko rata-rata. 

Tabel 8. Data empiris resiko berulang beberapa penyakit multifaktorial. 

Penyakit Insidensi 

(per 1000) 

Rasio sex 

(L:P) 

Anak 

berikutnya 

menderita 

penyakit 

yang sama 

jika 

orangtua 

sehat (%) 

Anak sakit 

jika 

orangtua 

sakit (%) 

Autis 
Epilepsi (idiopatik) 

Hidrosefalus 

Retardasi mental 

(idiopatik) 
Ketulian sensorineural 

 

0,2 
5 

0,5 

3 

 
1 

3:1 
1:1 

1:1 

1:1 

 
1:1 

2-3 
5 

3 

3-5 

 
10-15 

- 
5 

- 

10 

 
5-10 

 

 

Gambar 1.  Sindroma Bardet Biedl yang menunjukkan pola penurunan dari 

alel yang sama (a) dan non alelik (b). 
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IV. Teratogen (enviromental agents) 

Teratogen adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan normal 

embriologi atau janin.  Potensi teratogenik pada beberapa teratogen tergantung pada 

dosis dan tahap perkembangan janin pada saat terjadi paparan.  Hal-hal yang memiliki 

efek teratogenik adalah:  

A. Obat dan bahan kimia 

Secara keseluruhan obat dan bahan kimia menyebabkan kurang lebih 

2% dari semua kelainan kongenital.  Beberapa obat yang telah diketahui 

bersifat teratogenik dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Obat-obatan yang terbukti memiliki efek teratogenik pada manusia. 

Obat Efek  

ACE inhibitor 

Alkohol 

 

Klorokuin  

Dietilstilboestrol 

Lithium 

Phenytoin 

Retinoid 

Streptomisin 

Tetrasiklin 

Thalidomid 

Asam valproat 

Warfarin  

Renal displasia 

Defek jantung; microcephaly; karakter wajah khas (fetal 

alcohol syndrome) 

Chorioretinitis; ketulian 

Malformasi uterus; adenocarcinoma vagina 

Defek jantung (anomali Ebstein) 

Defek jantung; sumbing palatum; hipoplasia digit 

Defek mata dan telinga; hidrosefalus 

Ketulian 

Hipoplasia enamel gigi 

Phocomelia; abnormalitas jantung dan telinga 

NTD; karakter wajah khas 

Hipoplasia nasal; epifisis  

 

B. Infeksi ibu 

Beberapa agen infeksi dapat mempengaruhi embriogenesis dan 

perkembangan janin (Tabel 10).  Perkembangan otak, mata, dan telinga adalah 

bagian yang rentan terhadap infeksi.   

1. Rubella 

Sebanyak 15-25% keseluruhan infeksi pada kehamilan trimester 

pertama disebabkan oleh virus rubella.  Virus ini juga menyebabkan 
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defek jantung berupa PDA dan stenosis arteri pulmonalis perifer.  

Infeksi rubella kongenital dapat dicegah melalui program imunisasi 

MMR (measles, mumps, rubella) pada masa kanak-kanak dan vaksin 

rubella pada wanita dewasa muda.  

2. Cytomegalovirus (CMV) 

Saat ini belum tersedia imunisasi CMV.  Resiko abnormalitas terjadi 

bila infeksi dialami pada trimester pertama.  Angka kejadian infeksi 

CMV sekitar 5% dari seluruh infeksi selama kehamilan. 

3. Toksoplasmosis 

Infeksi toksoplasma pada ibu menyebabkan 20% janin yang 

dikandung juga mengalami infeksi pada trimester pertama dan 

meningkat menjadi 75% pada trimester kedua dan ketiga.  Vaksin 

toksoplasmosis belum tersedia hingga kini.  Jika seorang wanita 

terpapar toksoplasma pada saat hamil, kondisi janin dapat dilihat 

dengan memeriksa antibodi IgM pada sampel darah janin. 

Tabel 10.  Agen infeksi yang bersifat teratogenik 

Infeksi  Efek 

Virus 

Cytomegalovirus 

Herpes simplex 

Rubella 

Varicell zooster 

 

Bakteri  

Sifilis 

 

Parasit 

Toxoplasmosis  

 

Chorioretinitis; ketulian; mikrosefalus 

Mikrosefalus; microphtalmia 

Mikrosefalus; katarak; retinitis; defek jantung 

Mikrosefalus; chorioretinitis; defek kulit 

 

 

Hidrosefalus; osteitis; rhinitis 

 

 

Hidrosefalus; mikrosefalus; katarak; 

chorioretinitis; ketulian 
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C. Agen fisik 

Agen fisik dapat berupa radiasi ion dan hipertermia yang berkepanjangan. 

1. Radiasi ion bisa didapatkan dari X-ray dan menyebabkan mikrosefali 

serta defek ocular pada janin yang sedang tumbuh.  Masa kehamilan 

yang rentan terhadap radiasi ion adalah minggu ke 2-5 setelah 

konsepsi.  Radiasi juga mempunyai efek mutagenik dan 

karsinogenik.  Walaupun prosedur diagnostik menggunakan radiasi 

dosis rendah tetapi sedapat mungkin dihindari selama kehamilan. 

2. Hipertermia yang terlalu lama seperti berendam air panas di bath tub 

dan sauna selama kehamilan trimester pertama dapat menyebabkan 

mikrosefalus dan mikroptalmia akibat gangguan pada migrasi sel-sel 

neuron. 

 

D. Penyakit ibu 

Beberapa penyakit pada ibu dapat meningkatka resiko abnormalitas 

kehamilan.  Diantaranya adalah: 

1. Diabetes mellitus 

Ibu dengan diabetes tergantung insulin dapat meningkatkan dua 

hingga tiga kali lipat insidensi abnormalitas kongenital pada janin 

yang dikandungnya.  Bentuk malformasi yang sering terjadi adalah 

CHD, NTD, agenesis sacrum, hipoplasia femur, holoprosencephaly 

dan sirenomelia.  Sedangkan kehamilan dengan diabetes yang tidak 

tergantung pada insulin tidak menyebabkan peningkatan resiko 

malformasi kongenital pada janin. 
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2. Phenylketonuria (PKU) 

PKU yang tidak terkontrol dapat meningkatkan resiko mempunyai 

bayi dengan kelainan kongenital.  Tingkat serum fenilalanin yang 

tinggi pada wanita yang sedang hamil dan tidak menjalankan diet 

fenilalanin dapat menyebabkan retardasi mental dengan resiko 

hingga 100%, mikrosefalus, dan CHD.  Wanita yang menderita PKU 

harus menjalani diet rendah fenilalanin sebelum dan selama 

kehamilan. 

3. Epilepsi 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa epilepsi yang diderita oleh 

ibu hamil itu sendiri bukan penyebab kelainan kongenital.  Tetapi 

obat antikejang yang dikonsumi oleh ibu dapat meningkatkan resiko 

kelainan kongenital.  Phenytoin meningkatkan resiko sumbing 

bibir/palatum sekitar 1-2% sedangkan asam valproat dapat 

menyebabkan anencephaly atau spina bifida hingga 2%.  Pengobatan 

epilepsi ibu hamil adalah jika pasien tidak mengalami kejang selama 

minimal 2 tahun maka terapi dapat dihentikan.  Apabila terapi 

diperlukan, pengobatan monoterapi dapat dilakukan karena terapi 

kombinasi antikejang dapat meningkatkan resiko abnormalitas pada 

janin. 

 

E. Malformasi dengan penyebab yang tidak diketahui 

Hingga 50% abnormalitas kongenital tidak diketahui penyebabnya 

secara pasti.  Seperti pada defek ekstremitas terisolasi seperti tidak 

mempunyai telapak tangan dapat disebabkan oleh hilangnya suplai darah pada 
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saat masa penting pembentukan tunas ekstremitas (limb bud) yang 

menyebabkan terhentinya proses perkembangan.  Berdasarkan studi empiris 

resiko berulang untuk kasus-kasus tersebut sangat rendah.  
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