
TUGAS NEONATUS 

 

Pengampu : Henik Istikhomah, S.SiT, M.Keb 

 

 

 

 

 

 

 

     POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA 

JURUSAN KEBIDANAN TAHUN AJARAN 2013/2014 

 



MENINGOKEL DAN 

ANSEFALOKEL  

By : 

Idah Arum Septikhomah 

Ika Puspitasari 

Ike Maharani Wahyuningrum 



Meningokel 

  Meningokel adalah salah satu dari tiga jenis kelainan 

bawaan spina bifida. Meningokel adalah meningens yang 

menonjol melalui vertebra yang tidak utuh dan teraba 

sebagai suatu benjolan berisi cairan dibawah kulit. Spina 

bifida (sumbing tulang belakang) adalah suatu celah pada 

tulang belakang (vertebra), yang terjadi karena bagian 

dari satu atau beberapa vertebra gagal menutup atau 

gagal terbentuk secara utuh (Wafi Nur, 2010). 





Ensefalokel 

  Ensefalokel adalah suatu kelainan tabung saraf 

yang ditandai dengan adanya penonjolan meningens 

(selaput otak) dan otak yang berbentuk seperti kantung 

melalui suatu lubang pada tulang tengkorak. Ensefalokel 

disebabkan oleh kegagalan penutupan tabung saraf 

selama perkembangan janin. 



ENSEFALOKEL 



Penyebab 

  Gejalanya bervariasi, tergantung kepada 

beratnya kerusakan pada korda spinalis dan akar 

saraf yang terkena. Beberapa anak memiliki 

gejala ringan atau tanpa gejala, sedangkan yang 

lainnya mengalami kelumpuhan pada daerah 

yang dipersarafi oleh korda spinalis maupun akar 

saraf yang terkena 



Etiologi Meningokel dan 

Anensefalus 

• infeksi, faktor usia ibu yang terlalu muda atau tua 

ketika hamil, mutasi genetik, serta pola makan 

yang tidak tepat sehingga mengakibatkan 

kekurangan asam folat 

• kegagalan penutupan tabung saraf selama 

perkembangan janin. Kegagalan penutupan 

tabung saraf ini disebabkan oleh gangguan 

pembentukan tulang cranium saat dalam uterus 

seperti kurangnya asupan asam folat selama 

kehamilan 

http://dokterrosfanty.blogspot.com/2009/06/manfaat-asam-folat.html
http://dokterrosfanty.blogspot.com/2009/06/manfaat-asam-folat.html


Lanjutan... 

• Ensefalokel disebabkan oleh defek tulang 

kepala, biasanya terjadi dibagian occipitalis, 

kadang – kadang juga dibagian nasal, frontal, 

atau parietal 

• Adanya defek pada penutupan spina bifida 

yang berhubungan dengan pertumbuhan yang 

tidak normal dari korda spinalis atau penutupnya 



Lanjutan.. 

• Penonjolan dari korda spinalis dan meningens 

menyebabkan kerusakan pada korda spinalis dan akar 

saraf, sehingga terjadi penurunan atau gangguan fungsi 

pada bagian tubuh yang dipersarafi oleh saraf tersebut 

atau dibagian bawahnya. 

 



Diagnosis 

• Diagnosis spina bifida, termasuk meningokel ditegakkan berdasarkan gejala 

dan hasil pemeriksaan fisik. Pada trimester pertama, wanita hamil menjalani 

pemeriksaan darah yang disebut triple screen. Tes ini merupakan tes 

penyaringan untuk spina bifida, sindrom down, dan kelainan bawaan lainnya. 

• Sebanyak 85% wanita yang mengandung bayi dengan spina bifida, akan 

memiliki kadar serum alfa petoprotein yang tinggi. Tes ini memiliki angka 

positif yang palsu tinggi, karena itu jika hasilnya positif, perlu dilakukan 

pemeriksaan lanjutan untuk memperkuat diagnosis. Dilakukan USG yang 

biasanyadapat menemukan adanya spina bifida. Kadang-kadang dilakukan 

amniosentesis (analisa cairan ketuban). 

 



Lanjutan.. 

• Setelah bayi lahir, dilakukan pemeriksaan 

rontgen tulang belakang untuk menentukan luas 

dan lokasi kalainan, pemeriksaan USG tulang 

belakang bisa menunjukkan adanya kelainan 

pada korda spinalis maupun vertebra, serta 

pemeriksaan CT-scan atau MRI tulang belakang 

kadang-kadang dilakukan untuk menentukan 

lokasi dan luasnya kelainan. 

 



Pencegahan 

• Risiko terjadinya spina bifida bisa dikurangi dengan 

mengkonsumsi asam folat. Kekurangan asam folat pada 

seorang wanita harus dikoreksi sebelum wanita tersebut 

hamil, karena kelainan ini terjadi sangat dini. 

• Kepada wanita yang berencana untuk hamil dianjurkan 

untuk mengkonsumsi asam folat sebanyak 0,4 mg/hari. 

Kebutuhan asam folat pada wanita hamil adalah 1 

mg/hari. 

 



Penatalaksanaan 

1. Sebelum dioperasi, bayi dimasukkan ke dalam inkubator dengan 
kondisi tanpa baju. 

2. Bayi dalam posisi telungkup atau tidur jika kantongnya besar untuk 
mencegah infeksi. 

3. Cegah infeksi perlukaan ensefalokel waktu lahir, menutup luka 
dengna kasa steril setelah lahir. 

4. Persiapan operasi dilakukan sedini mungkin untuk mencegah infeksi 
otak yang sangat berbahaya. 

5. Pasca operasi perhatikan luka agar : tidak basah, ditarik atau digaruk 
bayi, perhatikan mungkin terjadi hidrosefalus, ukur lingkar kepala, 
pemberian antibiotik (kolaborasi 

6. Berkolaborasi dengan dokter anak, ahli bedah, ahli ortopedi, dan ahli 
urologi, terutama untuk tindakan pembedahan, dengan sebelumnya 
melakukan informed consent dan informed choice pada keluarga. 

 





Elisabet indri : Usia ibu mempengaruhi 
anensefalokel.. Kenapa? 

• Pada ibu usia muda sistem reproduksi belum 
terbentuk sempurna sehingga mempunyai resiko 
tinggi terjadinya kelainan dalam kehamilan. 

• Ibu usia tua dalam kehamilan juga mempengaruhi 
terjadinya kelainan pada kehamilan ddikarenakan 
karena hormon hormon yang telah mulai 
menurun. Sehingga berpengaruh pada 
pertumbuhan janin yang berakibat kecacatan. 

 



Eka susilowati : mengapa bayi pada 
inkubator harus tanpa baju? 

• Tujuan utama bayi ditempatkannya pada inkubator 
adalah untuk memudahkan pemantauan keadaan bayi, 
termasuk suhu tubuh. 

• Tujuan pemakaian baju pada bayi adalah untuk 
menjaga kehangatan, dan pada inkubator suhu telah 
diatur sedemikian rupa agar bayi tetap dalam keadaan 
hangat. 

• Selain itu tidak dipakaikannya baju untuk memudahkan 
pemeriksaan pada bayi. 

• Selain itu pula, tidak dipakaikannya baju untuk 
mengurangi resiko luka pada benjolan, sehingga 
menghindari faktor resiko iritasi luka, dll. 



Candra pratiwi : Selain asam folat untuk 
mengurangi kelainan spina bifida? 

• Asam folat adalah mencegah kecatatan janin 
ketika dilahirkan. Terutama kecatatan pada otak 
dan sumsum tulang belakang. 

• Nutrisi ibu lain juga mempengaruhi. Misalkan 
protein yang berguna untuk pembentukan sel sel 
tubuh, kalsium dalam membantu pembentukan 
tulang, dan makanan bergizi lain yang 
berhubungan dengan proses pembentukan otak 
dan sumsum tulang belakang.  



Aulan nisariansari: syaraf yang 
terkena itu kenapa kebawah? 

•  pusat syaraf pada manusia terletak pada otak 
dan sumsum tulang belakang. Apabila jalan 
syaraf itu terganggu, maka akaan terganggu 
pula dalam pengaturan syaraf dari pusat ke 
ujung syaraf yang dilalui. 



Dwiyati : Gejala paling menonjol dari 
kelainan tersebut? 

• Adanya benjolan pada tulang belakang dan tulang 
tengkorak pada cranium, frontal, atau parietal. 

• Selain itu dapat ditandai : 

• Hidrosefalus 

• Kelumpuhan ke empat anggota gerak 

• Gangguan perkembangan 

• Gangguan penglihatan 

• Keterbelakangan mental dan pertumbuhan 

• kejang 



Ella masculatul M : Atasi sedini 
mungkin? Emang sebahaya apa? 

Mempengaruhi kcerdasan atau tidak? 

• Jika tidak segera ditangani kemungkinan besar 
benjolan dapat bertambah besar yang 
mengarah pada hidrosefalus. 

• Pada kasus ini, adanya gangguan syaraf yang 
otomatis  dapat mengganggu tingkat 
kecerdasan maupun gangguan mental. 

 


