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PENGERTIAN  

a. Labiopalatoschisis merupakan deformitas daerah 

mulut berupa celah atau dumbing atau 

pembentukan yang kurang sempurna semasa 

perkembangan embrional dimana bibir atas bagian 

kanan dan kiri tidak tumbuh bersatu (Vivian 

Nanay LD, 2010). 

 

b. Labioschisis atau cleft lip atau bibir sumbing 

adalah suatu kondisi dimana terdapatnya celah 

pada bibir atas diantara mulut dan hidung.  



c. Labiopalatoschisis atau bibir sumbing langitan 
adalah cacat bawaan berupa celah pada bibir atas, 
gusi, rahang, dan langit-langit. 

    (Fitri purwanto,2001) 
 
d. Labiopalatoschisis merupakan suatu kelaianan 

yang dapat terjadi pada daerah mulut palato shciziz 
(sumbing palatum) labio shcizis (sumbing pada 
bibir) yang terjadi akibat gagalnya perkembangan 
embrio. (Hidayat,2005)  
 



KLASIFIKASI 
   
 Suatu klasifikasi membagi struktur-struktur yang 

terkena menjadi beberapa bagian tersebut: 
 
1. Palatum primer: meliputi bibir, dasar hidung, alveolus 

dan palatum durum dibelahan voramen insisivum. 
2. Palatum sekunder: meliputi palatum durum dan 

palatum molle posterior terhadap foramen. 
3. Suatu belahan dapat mengenai satu atau keduanya, 

palatum primer dan palatum sekunder dan bisa 
berupa unilateral atau bilateral. 

4. Terkadang terlihat suatu pembelahan submukosa. 
Dalam kasus ini mukosanya utuh dengan belahan 
mengenai tulang dan jaringan otot palatum. 



 

Gejala utama 

 

  

 

pembukaan terlihat di bibir 
atau langit-langit. 

Tanda dan 
gejala 

1. Beberapa bayi dengan bibir sumbing 
atau celah pada langit-langit mengalami 
masalah pada saat makan. 

2. Masalah bicara 
3. Gigi, termasuk gigi yang hilang, terutama 

ketika bibir sumbing meluas ke daerah 
gusi bagian atas 

4. Infeksi berulang telinga  tengah 
5. Masalah pendengaran 
6. Gassiness dan regurgitasi yang 

berlebihan dari hidung. 
 
 



Penyebab utama bibir sumbing 
karena:  
1. Kekurangan seng. 
2.  Menikah/kawin dengan 

saudara/kerabat.  
3. Kekurangan gizi lainya seperti 

kekurangan vit B6 dan B 
complek.  

4. Infeksi pada janin pada usia 
kehamilan muda, 

5. Salah minum obat 
obatan/jamu juga bisa 
menyebabkan bibir sumbing. 

Patofisiologi 



  Proses terjadinya labio palatoshcizis 

  Ketika kehamilan trimester I dimana terjadinya gangguan oleh 
karena beberapa penyakit seperti virus. Pada trimester I terjadi proses 
perkembangan pembentukan berbagai organ tubuh dan pada saat itu 
terjadi kegagalan dalam penyatuan atau pembentukan jaringan lunak 
atau tulang selama fase embrio. 

  Apabila terjadinya kegagalan dalam penyatuan proses nasal 
medical dan maxilaris maka dapat mengalami labio shcizis (sumbing 
bibir) dan proses penyatuan tersebut akan terjadi pada usia 6-8 
minggu. Kemudian apabila terjadi kegagalan penyatuan pada susunan 
palato selama masa kehamilan 7-12 minggu, maka dapat 
mengakibatkan sumbing pada palato (palato shcizis). 

 



  
 

Faktor Resiko 

 Untuk bayi: 
a. Memiliki cacat lahir 
lahinnya 
b. Jenis kelamin laki-laki 
c.Memiliki saudara kandung, 
orang tua, atau kerabat 
dekat lainnya lahir dengan 
sumbing oral-wajah 

Untuk ibu selama kehamilan 
1.  Memakai obat-obatan 

tertentu, seperti obat 
Antiseizure (terutama 
fenitoin) atau retinoic acid 
(digunakan untuk kondisi 
Dermatologic, seperti 
jerawat) 

2.  Mengkonsumsi alkohol 
(khususnya dalam 
pengembangan bibir 
sumbing) 

3.  Memiliki penyakit atau 
infeksi 

4. Memiliki kekurangan asam 
folat pada konsepsi atau 
selama awal kehamilan. 



Komplikasi 

1. Gangguan bicara dan pendengaran. 
2. Terjadinya otitis media berulang, 
3. Infeksi telinga 
4. Gangguan pendengaran 
5. Aspirasi 
6. Distress pernafasan 
7. Risisko infeksi saluran nafas 
8. Pertumbuhan dan perkembangan terhambat 

serta kekurangan gizi. 

 
 



Penatalaksanaan 

Penatalaksaan tergantung pada beratnya 

kecacatan. Penatalaksanaannya adalah  : 

 tehnik pemberian nutrisi yang adekuat.  

Mencegah komplikasi.  

 Fasilitas pertumbuhan dan perkembangan.  

 Pembedahan  

 (Suriadi, S.Kp. 2001) 

 



    Pada bayi yang langit-langitnya sumbing, 
Kemampuan menghisap bayi  lemah, sehingga bayi mudah 
capek pada saat menghisap, keadaan ini menyebabkan intake 
minum/makanan yang masuk menjadi kurang. Untuk 
membantu keadaan ini biasanya pada saat bayi baru lahir di 
pasang: 

 
1. Pemasangan selang Nasogastric tube, adalah selang yang 

dimasukkan melalui hidung..berfungsi untuk memasukkan 
susu langsung ke dalam lambung untuk memenuhi intake 
makanan. 

2. Pemasangan Obturator/ “feeding plate” yang terbuat dr 
bahan akrilik yg elastis, semacam gigi tiruan tapi lebih lunak, 
jadi pembuatannya khusus dan memerlukan pencetakan di 
mulut bayi. 

3. Pemberian dot khusus, dot ini bisa dibeli di apotik-apotik 
besar. Dot ini bentuknya lebih panjang dan lubangnya lebih 
lebar daripada dot biasa.  

 



 

 Perawatan preoperative: 
  
Menyediakan dukungan psikologis 
bagi keluarga 
Modifikasi teknik menyusui 
Tahan anak dalam posisi tegak 
Gunakan peralatan makan khusus 

(besar, puting susu lembut dengan 
lubang besar) 

 Jelaskan masalah jangka sekarang 
dan jangka panjangnya 



 
 
 
Operasi, dengan beberapa tahap, sebagai berikut : 
 
1. Umur 3 bulan (rule over ten) : Operasi bibir dan alanasi(hidung), 

evaluasi telinga. 
2. Umur 10-12 bulan : Qperasi palato/celah langit-langit, evaluasi 

pendengaran dan telinga. 
3. Umur 1-4 tahun : Evaluasi bicara, speech theraphist setelah 3 

bulan pasca operasi. 
4. Umur 4 tahun : Dipertimbangkan repalatoraphy dan 

Pharyngoplasty 
5. Umur 6 tahun : Evaluasi gigi dan rahang, evaluasi pendengaran. 
6. Umur 9-10 tahun : Alveolar bone graft (penambahan tulang pada 

celah gusi) 
7. Umur 12-13 tahun : Final touch, perbaikan-perbaikan bila 

diperlukan. 
8. Umur 17 tahun : Evaluasi tulang-tulang muka 



Perawatan 
pascaoperasi: 

a. Posisi di belakang atau samping berbaring 
b. Menjaga perangkat pelindung bibir 
c. Menahan tangan anak 
d. Mencegah menangis parah 
e. Bersihkan garis jahitan dengan lembut 

setelah menyusui 
f. Ajarkan orang tua tentang:Peralatan 

makanan dan teknik pemberian makan 
g. Menahan Prosedur 
h. Perawatan mulut 



Pertanyaan: 

1. Dwi yati 

 Kenapa bibir sumbing bnyak  terjadi pada  
bayi laki-laki? 

Jawab : 

 Fakta sebenarnya bibir sumbing tidak hanya 
terjadi pada bayi laki-laki. namun pada bayi 
perempuan kebanyakan hanya bersifat 
sebagai pembawa ( Karier) saja. Jadi, lebih 
banyak terjadi pada laki-laki  



2. Endang sri wahyuni 

 Kenapa menikah dengan kerabat dekat bisa 
menyebabkan labiopalatoskisis? 

Jawab: Karena menikah dengan kerabat dekat 
dapat memunculkan gen yang resesif dan 
akibatnya dapat menyebabkan 
labiopalatoskisis. 

  



3. Ekawati 
 Apakah yang dimaksud dengan gassines? 
 Kenapa Labiopalatoskisis dapat menyebabkan 

infeksi pada telinga? 
Jawab:  
•  Gassines adalah Pengeluaran gas yang 

berlebihan 
• Labiopalatoskisis dapat menyebabkan infeksi 

pada telinga karena antara mulut dengan telinga 
saling berhubungan jadi apabila terjadi gangguan 
pada mulut secara berulang akibat 
labiopalatoskisis dapat menyebabkan gangguan 
pada telinga dan bisa mengakibatkan infeksi 



Thanks for 
your 

attention 


