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Anggota Kelompok 2 

Aprilia Amalia Candra  (P27224012 171) 

Aprilia Ayu Anggraeni  (P27224012 172) 

Ara Aulia Rachman  (P27224012 173) 

Asih Nuringtyas Rahayu (P27224012 174) 



ATRESIA ESOPHAGUS 



Pengertian  

• Athresia Esophagus adalah suatu kondisi 
medis kongenital (lahir cacat) yang 
mempengaruhi saluran pencernaan. 

• Athresia Esophagus adalah perkembangan 
embrionik abnormal esophagus yang 
menghasilkan pembentukan suatu kantong 
(blind pouch), atau lumen berkurang tidak 
memadai yang mecegah perjalanan makanan 
/ sekresi dari faring ke perut.  

 

 

 



• Atresia berarti buntu, atresia esofagus adalah 
suatu keadaan tidak adanya lubang atau 
muara (buntu), pada esofagus. Pada sebagian 
besar kasus atresia esofagus ujung esofagus 
buntu, sedangkan pada ¼ -1/3 kasus lainnya 
esophagus bagian bawah berhubungan 
dengan trakea setinggi karina (disebut sebagai 
atresia esophagus dengan fistula) 

 



Insiden 
Atresia esofagus terjadi pada sekitar 1 dari 4.425 
kelahiran hidup. 
Secara embriologis anomali ini terjadi akibat : 
1. diferensiasi usus depan yang tidak sempurna dalam 

memisahkan diri masing-masing untuk menjadi esofagus 
dan trachea. 

2. Perkembangan sel entodermal yang tidak lengkap sehingga 
menyebabkan terjadinya atresia. 

3. Perlekatan dinding lateral usus depan yang tidak sempurna 
sehingga terjadi fistula trecheoesofagus. 

 Faktor genetik tidak berperan dalam patogenesis kelainan 
ini. 





Manifestasi Klinis 

1. Ditemukan riwayat polihydramnion pada ibu. 

2. Kateter yang dipakai untuk resusitasi tidak 
dapat masuk ke lambung. 

3. Terdapat banyak sekresi mulut pada bayi.  

4. Bayi tersedak, batuk atau sianotik pada saat 
diberi minum. 



Etiologi 

 Etiologi dari atresia esophagus yaitu kegagalan 
pada fase embrio terutama pada bayi yang 
lahir prematur 



Diagnosis 

1. Dalam pemeriksaan USG pada usia kehamilan 
sekitar 26 minggu ditemukan polyhidramnion 
tetapi pembesaran perut ibu tidak sesuai 
dengan umur kehamilan ( lebih kecil ). 

2. Terdapatnya kesulitan memasukkan kateter ke 
dalam lambung, biasanya kateter akan 
terhenti pada jarak 10-11 cm dari gusi atas. 

 



3. Kadang-kadang foto polos thorax 
memperlihatkan gambaran khas esophagus 
yang berdilatasi karena terisi udara, 
terlihatnya udara dalam lambung atau usus 
menandakan adanya fistula antara trachea 
dan esophagus bagian distal. 

 



Komplikasi 

 1. Pneunomia aspirasi yang disebabkan karena 
usaha makan. 

2. Atelaktasis pengkerutan sebagian atau 
seluruh paru-paru akibat penyumbatan 
saluran udara (bronkus maupun bronkiolus) 
atau akibat pernafasan yang sangat dangkal.   



4. Dismotilitas esophagus, terjadi karena 
kelemahan dinding otot esophagus 

5. Gastrosophagus refluks atau asam lambung 
naik 

6. Fistula tracheosophagus berulang 

7. Disfagia atau kesulitan menelan 

 



Penatalaksanaan 

1. Pada anak segera dipasang kateter ke dalam 
esophagus dan bila mungkin dilakukan 
penghisapan terus menerus. 

2. Sebelum operasi bayi harus ditidurkan 
telungkup untuk mencegah isi lambung masuk 
ke paru. 



3. Pemberian antibiotik pada kasus dengan 
resiko infeksi. 

4. Kadang-kadang keadaan bayi memerlukan 
dilakukaknya tindakan bedah dalam 2 
tahap,tahap pertama berupa pengikatan 
fistula serta pemasangan pipa gastrostomi 
untuk pemberian makanan,tahap kedua 
berupa tindakan anastomosis kedua ujung 
esophagus 
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TERIMAKASIH 



Sesi Tanya Jawab 

1. Endang untari: 

 Pertanyaan: kenapa polihidramnion berpengaruh pada 
atresia esophagus? 

 Jawaban:  

 Motilitas dari esophagus selalu dipengaruhi pada atresia 
esophagus. Gangguan peristaltic esophagus biasanya paling 
sering dialami pada bagian esophagus distal. Janin dengan 
atresia tidak dapat dengan efektif menelan cairan amnion. 
Sedangkan pada atresia esophagus dengan fistula 
trkeoesofageal distal, cairan amnion masuk melaalui trakea 
kedalam usus. Polihydramnion bisa terjadi akibat perubahan 
dari sirkulasi amnion pada janin. 

 

  

 

 

 



2. Ika puspitasari  : 

 Pertanyaan: jelaskan kenapa etiologi atresia 
esofagus karena kegagalan fase embrional? 

 Jawaban: terjadi kegagalan didalam proses 
pembuatan organ esofagus dan lambung saat 
fase embrional, sehingga janin lahir cacat 
pada esofagus (atresia esofagus) 



3. Dwi lestari: 
 Pertanyaan: apa pengertian pneumonia? 
 Jawaban: Pneumonia adalah suatu penyakit infeksi 

atau peradangan pada organ paru-paru yang 
disebabkan oleh bakteri, virus, jamur ataupun parasit 
di mana pulmonary alveolus (alveoli) yang bertanggung 
jawab menyerap oksigen dari atmosfer menjadi 
“inflame” dan terisi oleh cairan. Pneumonia dapat juga 
disebabkan oleh iritasi kimia atau fisik dari paru-paru 
atau sebagai akibat dari penyakit lainnya, seperti 
kanker paru-paru atau terlalu banyak minum alkohol. 
Namun penyebab yang paling sering ialah serangan 
bakteria streptococcus pneumoniae, atau 
pneumokokus.  


