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Pendahuluan

Cacat bawaan merupakan suatu keadaan cacat lahir
pada neonatus yang tidak diinginkan kehadirannya
oleh orang tua maupun petugas medis.

Laporan dari beberapa penelitian mengungkapkan
bahwa angka kejadian cacat bawaan dari tahun ke
tahun cenderung meningkat. Angka kematian bayi
baik didalam maupun diluar negeri dari tahun
ketahun semakin lama semakin turun, tetapi
penyebab kematian mulai bergeser. Sebelumnya
penyebab kematian pada bayi sebagian besar
disebabkan masalah sepsis, asfiksia, dan sindrom
distres nafas, sedangkan akhir-akhir ini mulai
bergeser pada masalah cacat bawaan.



Kelainan pada NEONATUS dan BBL

1. Labioskizis & 

labiopalatoskizis

2. Atresia esofagus

3. Atresia rekti & anus

4. Hirschprung

5. Obstruksi biliaris

6. Omphalokel



LABIOSKIZIS & 

LABIOPALATOSKIZIS

DEFINISI

Merupakan deformitas daerah
mulut berupa celah atau sumbing
atau pembentukan yang kurang
sempurna semasa embrional
berkembang, bibir atas bagian kanan
dan bagian kiri tidak tumbuh
bersatu.



ETIOLOGI

1. Faktor genetik/keturunan

2. Kurang nutrisi

3. Radiasi

4. Trauma

5. Infeksi

6. Obat

7. Multifaktoral dan mutasi genetik

8. Diplasia ektodermal



KLASIFIKASI
1. Berdasarkan organ yang terlibat
Celah di bibir (labioskizis)

Celah di gusi (gnatoskizis)

Celah di langit (palatoskizis)

Celah dapat terjadi lebih dari satu organ mis = terjadi di bibir dan 
langit-langit(labiopalatoskizis)

2. Berdasarkan lengkap/tidaknya celah terbentuk

Unilateral Incomplete. Jika celah sumbing terjadi hanya disalah 
satu sisi bibir dan tidak memanjang hingga ke hidung.

Unilateral Complete. Jika celah sumbing yang terjadi hanya 
disalah satu sisi bibir dan memanjang hingga ke hidung.

Bilateral Complete. Jika celah sumbing terjadi di kedua sisi bibir 
dan memanjang hingga ke hidung.



PATOFISIOLOGI

Labioskizis terjadi akibat kegagalan fusi
atau penyatuan frominem maksilaris
dengan frominem medial yang diikuti
disrupsi kedua bibir rahang dan palatum
anterior. Masa krisis fusi tersebut terjadi
sekitar minggu keenam pasca konsepsi.



PENATALAKSANAAN

Penanganan untuk bibir sumbing adalah
dengan cara operasi. Operasi ini dilakukan
setelah bayi berusia 2 bulan, dengan berat
badan yang meningkat, dan bebas dari
infeksi oral pada saluran napas dan sistemik.
untuk melakukan operasi bibir sumbing
dilakukan hukum Sepuluh (rules of Ten)yaitu,
Berat badan bayi minimal 10 pon, Kadar Hb
10 g%, usianya minimal 10 minggu dan kadar
leukosit minimal 10.000/ui.



ATRESIA ESOFAGUS

DEFINISI

Atresia esofagus merupakan suatu kelainan
bawaan pada bayi baru lahir yaitu tidak
terbentuknya kerongkongan (esophagus) secara
sempurna.

ETIOLOGI

Merupakan penyakit kongenital dan penyebab
secara pasti belum diketemukan

Kelainan pasase akibat gangguan pemisahan
septum antara trachea dan esophagus pada
perkembangan intra uterin



Patofisiologi

Pada perkembangan jaringan, terjadi gangguan
pemisahan antara trakhea dan esopagus pada

minggu ke 4 sampai minggu ke 6 kehidupan
embryonal. Resiko tinggi dapat terjadi pada ibu
hamil dengan hidramnion yaitu amniosentesis

harus dicurigai. Bayi dengan hipersalivasi; 
berbuih, sulit bernafas, batuk dan sianosis. 
Tindakan pembedahannya segera dilakukan

pembedahan torakotomi kanan retro pleural.



Beberapa teori menjelaskan bahwa
masalah pada kelainan ini terletak pada
proses perkembangan esofagus. Trakea
dan esofagus berasal dari embrio yang 

sama. Selama minggu keempat
kehamilan, bagian mesodermal lateral 
pada esofagus proksimal berkembang. 

Pembelahan galur ini pada bagian
tengah memisahkan esofagus dari

trakea pada hari ke-26 masa gestasi.



TANDA DAN GEJALA

1. Liur yang menetes terus menerus

2. Liur berbuih

3. Adanya aspirasi ketika bayi diberi
minum

4. Bayi tampak sianosis akibat aspirasi 
yang dialami

5. Saat bayi diberi minum bayi akan 
mengalami batuk seperti tercekik

6. Muntah yang proyektil



KLASIFIKASI
Tipe A (5%-8%)

Kantong buntu disetiap ujung esophagus, terpisah jauh dan tanpa hubungan ke
trakhea.

Tipe B (jarang) kantong buntu di setiap ujung esophagus dengan fistula dari
trakhea ke segmen esophagus bagian atas.

Tipe C (80%-95%)

Segmen esophagus proksimal berakhir pada kantong buntu dan segmen distal 
di hubungkan ke trakhea atau bronkhus primer dengan fistula pendek pada
atau dekat bifurkasi.

Tipe D (jarang)

Kedua segmen esophagus atas dan bawah dihubungkan ke trakhea.

Tipe E (jarang dibanding A dan C)

Sebaliknya trakhea dan esophagus normal dihubungkan dengan fistula umum.



Penatalaksanaan

penderita seharusnya ditengkurapkan untuk mengurangi
kemungkinan isi lambung masuk ke paru-paru. 
Kantong esofagus harus secara teratur dikosongkan
dengan pompa untuk mencegah aspirasi sekret. 
pengendalian suhu, fungsi respirasi, dan pengelolaan
anomali penyerta.
Sebelum dilaksanakan tidakan bedah, maka anomali
kongenital lain pada bayi terlebih dahulu dievaluasi. 
Foto thoraks dapat mengevaluasi abnormalitas skeletal, 
malformasi kardiovaskular, pneumonia, dan lengkung
aorta kanan. 
Foto abdomen bertujuan mengevaluasi abnormalitas
skeletal, obstruksi intestinal dan malrotasi. 



Atresia Rekti & Anus

DEFINISI

Atresia ani atau anus imperforate adalah tidak
terjadinya perforasi membran yang memisahkan
bagian entoderm mengakibatkan pembentukan
lubang anus yang tidak sempurna. Anus tampak
rata atau sedikit cekung ke dalam atau kadang
berbentuk anus namun tidak berhubungan
langsung dengan rectum. (sumber Purwanto.
2001 RSCM)



ETIOLOGI

1. Putusnya saluran pencernaan dari atas dengan
daerah dubur sehingga bayi lahir tanpa lubang
dubur

2. Kegagalan pertumbuhan saat bayi dalam
kandungan berusia 12 minggu/3 bulan

3. Adanya gangguan atau berhentinya
perkembangan embriologik didaerah usus,
rektum bagian distal serta traktus urogenitalis,
yang terjadi antara minggu keempat sampai
keenam usia kehamilan.



PATOFISIOLOGI

1. Kegagalan pembentukan septum urorektal secara komplit
karena gangguan pertumbuhan, fusi atau pembentukan
anus dari tonjolan embrionik.

2. Putusnya saluran pencernaan dari atas dengan daerah
dubur, sehingga bayi lahir tanpa lubang dubur.

3. Gangguan organogenesis dalam kandungan penyebab
atresia ani, karena ada kegagalan pertumbuhan saat bayi
dalam kandungan berusia 12 minggu atau tiga bulan.

4. Berkaitan dengan sindrom down



TANDA & GEJALA

1. Mekonium tidak keluar dalam 24 jam pertama setelah
kelahiran.

2. Tidak dapat dilakukan pengukuran suhu rectal pada
bayi.

3. Mekonium keluar melalui sebuah fistula atau anus
yang salah letaknya.

4. Distensi bertahap dan adanya tanda-tanda obstruksi
usus (bila tidak ada fistula).

5. Bayi muntah-muntah pada umur 24-48 jam.
6. Pada pemeriksaan rectal touché terdapat adanya

membran anal.
7. Perut kembung.



KLASIFIKASI

1. Anal stenosis adalah terjadinya penyempitan 
daerah anus sehingga feses tidak dapat 
keluar.

2. Membranosus atresia adalah terdapat 
membran pada anus.

3. Anal agenesis adalah memiliki anus tetapi 
ada daging diantara rectum dengan anus.

4. Rectal atresia adalah tidak memiliki rectum



PENATALAKSANAAN

Pembedahan

a. Untuk kelainan dilakukan kolostomi, kemudian 
anoplasti perineal yaitu dibuat anus permanen 
(prosedur penarikan perineum abnormal) 
dilakukan pada bayi berusia 12 bulan.

b. Aksisi membran anal (membuat anus buatan)

Fiktusi yaitu dengan melakukan kolostomi sementara 
dan setelah 3 bulan dilakukan korksi sekaligus 
(pembuat anus permanen)



HIRSCHPRUNG

Definisi
Penyakit Hirschsprung
(Megakolon Kongenital) adalah
suatu penyumbatan pada usus
besar yang terjadi akibat
pergerakan usus yang tidak
adekuat karena sebagian dari
usus besar tidak memiliki saraf
yang mengendalikan kontraksi
ototnya.



ETIOLOGI

Adapun yang menjadi penyebab Hirschsprung
atau Mega Colon itu sendiri adalah diduga terjadi
karena faktor genetik dan lingkungan. Sering
terjadi pada anak dengan Down syndrom,
kegagalan sel neural pada masa embrio dalam
dinding usus, gagal eksistensi, kranio kaudal pada
myentrik dan sub mukosa dinding plexus.





PATOFISIOLOGI

Congenital aganglionic Mega Colon menggambarkan
adanya kerusakan primer dgn tidak adanya sel
ganglion pada dinding sub mukosa kolon distal. 
Segmen aganglionic hampir selalu ada dalam rectum 
dan bagian proksimal pada usus besar. Ketidakadaan
ini menimbulkan keabnormalan atau tidak adanya
gerakan tenaga pendorong ( peristaltik ) dan tidak
adanya evakuasi usus spontan serta spinkter rectum 
tidak dapat berelaksasi sehingga mencegah keluarnya
feses secara normal yang menyebabkan adanya
akumulasi pada usus dan distensi pada saluran cerna. 



Tanda & Gejala

1. Segera setelah lahir, bayi tidak dapat
mengeluarkan mekonium (tinja pertama
pada bayi baru lahir)

2. Tidak dapat buang air besar dalam waktu 24-
48 jam setelah lahir

3. Perut menggembung

4. Muntah

5. Diare encer (pada bayi baru lahir)

6. Berat badan tidak bertambah

7. Malabsorbsi.



Penatalaksanaan

Pembedahan

1. kolostomi loop atau double–barrel sehingga
tonus dan ukuran usus yang dilatasi dan
hipertrofi dapat kembali normal (memerlukan
waktu kira-kira 3 sampai 4 bulan).

2. Bila umur bayi itu antara 6-12 bulan (atau bila
beratnya antara 9 dan 10 Kg), satu dari tiga
prosedur berikut dilakukan dengan cara
memotong usus aganglionik dan
menganastomosiskan usus yang berganglion ke
rectum dengan jarak 1 cm dari anus.



OBSTRUKSI BILIARIS

DEFINISI

Obstruksi billiaris adalah tersumbatnya saluran
kandung empedu karena terbentuknya jaringan
fibrosis

ETIOLOGI

•Degenerasi sekunder

•Kelainan kongenital



TANDA & GEJALA

-Ikterik (pada umur 2-3 minggu)
- Peningkatan billirubin direct dalam serum 

- Bilirubinuria
- Tinja berwarna seperti dempul
- Terjadi hepatomegali



PENATALAKSANAAN

Berikan penatalaksanaan seperti bayi normal
lainnya, seperti nutrisi adekuat, pencegahan
hipotermi, pencegahan infeksi, dll.

Lakukan konseling pada orang tua agar mereka
menyadari bahwa kuning yang dialami bayinya
bukan kuning biasa tetapi disebabkan karena
addanya penyumbatan pada saluran empedu.

Lakukan inform consent dan inform choise
untuk dilakukan rujukan.



OMPHALOKEL

DEFINISI :

Omphalokel merupakan hernia pada pusat, 
sehingga isi perut keluar dalam kantong
peritoneum.

ETIOLOGI :

1. Kegagalan alat dalam untuk kembali ke rongga
abdomen pada waktu janin berumur 10 minggu.

2. Kegagalan migrasi usus tengah (midgut) dalam
perkembangan embrionik



KLASIFIKASI

menurut Moore ada 3,yaitu:

Tipe 1 : diameter defek < 2,5 cm 

Tipe 2 : diameter defek 2,5 – 5 cm 

Tipe 3 : diameter defek > 5 cm 



PENATALAKSANAAN

1. Penatalaksanaan prenatal
sebaiknya dilakukan informed consent pada orang tua

tentang keadaan janin, resiko terhadap ibu, dan
prognosis dengan melibatkan ahli kandungan, ahli
anak dan ahli bedah anak.

Keputusan akhir dibutuhkan guna perencanaan dan
penatalaksanaan berikutnya berupa melanjutkan
kehamilan atau mengakhiri kehamilan. 

Bila melanjutkan kehamilan sebaiknya dilakukan
observasi melalui pemeriksaan USG berkala juga
ditentukan tempat dan cara melahirkan. Selama
kehamilan omphalokel mungkin berkurang
ukurannya atau bahkan ruptur sehingga
mempengaruhi pronosis.



2. Penatalaksanaan Postnatal

a. Tempatkan bayi pada ruangan yang aseptik
dan hangat.

b. Posisikan bayi dg posisi kepala sebaiknya
lebih tinggi untuk memperlancar drainase.

c. Lakukan penilaian ada/tidaknya distress 
respirasi. 

d. Pasang pipa nasogastrik atau pipa orogastrik
untuk mengeluarkan udara dan cairan dari
sistem usus.

e. Pasang kateter uretra untuk mengurangi
distensi kandung kencing dan mengurangi
tekanan intra abdomen. 



f. Pasang jalur intra vena (sebaiknya pada
ektremitas atas) untuk pemberian cairan dan
nutrisi parenteral.

g. Lakukan monitoring dan stabilisiasi suhu, status 
asam basa, cairan dan elektrolit

h. Defek ditutup dengan suatu streril-saline atau
povidone -iodine soaked gauze, lalu ditutup lagi
dengn suatu oklusif plastik dressing wrap atau
plastik bowel bag..

i. Pemeriksaan darah lain seperti fungsi ginjal, 
glukosa dan hematokrit perlu dilakukan guna
persiapan operasi bila diperlukan

j. Evaluasi adanya kelainan kongenital lain yang 
ditunjang oleh pemeriksaan rongent thoraks dan
ekhokardiogram. 



KESIMPULAN
Labioskizis labiopalatoskizis adalah deformitas daerah mulut berupa celah

atau sumbing atau pembentukan yang kurang sempurna semasa embrional
berkembang, bibir atas bagian kanan dan bagian kiri tidak tumbuh bersatu. 
Penatalaksanaannya ASI, bila anak sukar menghisap sebaiknya digunakan
botol peras ( squeeze bottles ), kalau anak tidak mau berikan dengan cangkir
dan sendok. dibuat okulator, tindakan bedah.

Atresia esophagus adalah kelainan bawaan dimana ujung saluran
esophagus buntu. Tanda dan gejalanya liur menetes dan berbuih, aspirasi, 
sianosis, batuk dan muntah. Penanganannya bayi setengah duduk atau 
kepala lebih rendah, dipasangkan kateter esophagus dan penghisapan terus-
menerus, penaganan seperti bayi nomal, rangsang bayi untuk menangis, 
lakukan inform consent dan inform choise.

Atresia ani adalah tidak adanya lubang anus. Tndana muntah terjadi 24-48 
jam sesudah lahir, perut dibagian epigastrium tampak membuncit sesaat
sebelum muntah. Muntah mungkin proyektil dan berwarna hijau. 
Penanganannya adalah puasa dengan pemberian cairan intravena, 
pembedahan, eksisi membran anal dan colostomi sementara.

Obstruksi billiaris adalah penyumbatan pada saluran empedu. Tandanya
ikterus, feces berwarna putih keabu-abuan dan liat seperti dempul, urine 
lebih tua warnanya. Penanganannya seperti bayi normal lainnya, konseling
orang tua, inform consent dan inform choise untuk dilakukan rujukan.



Terima Kasih


