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CEREBRAL PALSY

DEFINISI CEREBRAL PALSY

� Sekelompok kelainan motorik non progresif

� Gambaran klinisnya dapat berubah seiring dengan
berjalannya waktu

� Timbul sekunder akibat lesi atau anomali otak

� Terjadi pada tahap awal perkembangan

Rotta NT. Cerebral palsy, new therapeutic possibilities. 

J. Pediatr. 2002;78(Supl. 1) 548-554
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KOMORBIDITAS

� Epilepsi

� Gangguan belajar

� Gangguan perilaku

� Kelemahan sensorik

� Gangguan motorik

Rosenbaum P. BMJ 2003;326:970-973

KLASIFIKASI CEREBRAL PALSY

Bagian tubuh yang terkena
Gangguan motorik

dominan

Derajat Keparahan

berdasarkan klasifikasi The 

Gross Motor Function 

Classification System

� Hemiparesis/Hemiplegia

� Diplegia

� Triplegia

� Kuadriplegia/Tetraplegia

� Spastik

� Ataksik

� Diskinetik

� Distonik

� Koreoatetosis

� Derajat I

� Derajat II

� Derajat III

� Derajat IV

� Derajat V

Cans C. Dev Med Child Neurology 2000;42:816-24

Rosenbaum P. BMJ 2003;326:970-4
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DERAJAT KEPARAHAN CEREBRAL PALSY
(Gross Motor Function Classification System/GMFCS)

Derajat I : berjalan tanpa hambatan, keterbatasan terjadi pada gerakan 
motorik kasar yang lebih rumit.

Derajat II : berjalan tanpa alat bantu, keterbatasan dalam ber-jalan di luar 
rumah dan di lingkungan  masyarakat.

Derajat III : berjalan dengan alat bantu mobilitas, keterbatasan dalam 
berjalan di luar rumah dan di lingkungan  masyarakat.

Derajat IV : kemampuan bergerak sendiri terbatas, mengguna-kan alat bantu 
gerak yang cukup canggih untuk berada di luar rumah dan di 
lingkungan  masyarakat.

Derajat V : kemampuan bergerak sendiri sangat terbatas, walaupun sudah 
menggunakan alat bantu yang canggih.

FAKTOR RISIKO TERJADINYA CEREBRAL PALSY

PRANATAL ANTENATAL NEONATAL

� Ibu dengan riwayat aborsi
spontan dan bayi lahir mati

� Riwayat keluarga yang 
menderita Cerebral Palsy 
onset dini

� BBLR

� Bayi kurang bulan

� Kelahiran multipel/kembar

� Malformasi sistem saraf
pusat

� Ibu yang menderita
hipotiroidisme atau
mendapat hormon tiroid atau
estrogen selama kehamilan

� Perdarahan antepartum

� Proteinuria berat pada akhir
kehamilan

� Sepsis

� Bayi yang lahir dari ibu
dengan korioamnionitis

� Apgar skor yang rendah

� Kernikterus

� Persalinan dengan
komplikasi

� Kejang pada neonatal

Murphy DJ et al. BMJ 1997;314:404 

Wilson-Castello D et al. Pediatrics 1998;102:315-322 
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GAWAT

JANIN

HIPOKSIA

OTAK

SOCIETAL

LIMITATION

JANIN

SEHAT

Rehabilitasi medik

• Spastik

• Retardasi mental

• Gangguan pendengaran

PENCEGAHAN SEKUNDER:

• Resusitasi, dll.

• (Kuratif)

PENCEGAHAN PRIMER:

• ANC memadai 

• (Promotif, preventif)

• Sekolah luar biasa

• Keterbatasan olah raga

• Gangguan perkembangan

otak

CP

PENCEGAHAN TERSIER:

• Fisioterapi

• (Kuratif)

KASUS HIPOKSIA

• Oksigenisasi ����

• Gangguan pernafasan
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LANGKAH-LANGKAH MENEGAKKAN 
DIAGNOSIS CEREBRAL PALSY

LANGKAH KETERANGAN

Anamnesis
Pemeriksaan fisik

Menetapkan diagnosis banding dan
melakukan pemeriksaan tambahan untuk
menyingkirkan diagnosis banding tersebut

USG, CT-Scan, MRI

Pemeriksaan terpadu dengan Bagian
Psikiatri, Mata, THT maupun pemeriksa-an 
tambahan lainnya seperti EEG

Mencari tonus otot abormal, postur tubuh abnormal, 
keterlambatan per-kembangan dan adanya refleks
yang abnormal

Yang terpenting adalah untuk menying-kirkan
kelainan-kelainan selain Cerebral Palsy yang juga
dapat menye-babkan gangguan perkembangan

Sebagai modalitas diagnosis tambahan untuk
mengetahui kemungkinan etiologi maupun faktor risiko
terjadinya Cerebral Palsy

Untuk mengetahui kelainan lain yang menyertai
Cerebral Palsy
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Assessment Cerebral Palsy

� Gangguan motorik UMN atau LMN?

� Keterlambatan perkembangan motorik atau CP?

� Fungsional: Kemampuan dan keterbatasan fungsi 
motorik

� Topografi: Letak gangguan di otak

� Etiologi: Penyebab dan saat terjadinya gangguan

� Penyakit atau penyulit penyerta

Upper Motor Neuron vs
Lower Motor Neuron
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UMN vs LMN

� UMN

�Spastik/ hipertonia

�Refleks fisiologis 
meningkat

�Refleks patologis (+)

� Tidak ada atrofi

� LMN

� Flaksid/ hipotonia

�Refleks fisiologis normal 
atau menurun

�Refleks patologis (-)

�Atrofi

UMN vs LMN

� Tonus
� Walaupun lesi UMN, bayi sering menunjukkan hipotonia 
pada awalnya 

� Refleks fisiologis
� Meningkat sejak awal pada lesi UMN

� Bila refleks menurun atau negatif: hati-hati lesi LMN

� Refleks patologis
� Babinsky masih positif sampai umur 2 tahun

� Klonus masih dapat positif sampai 3 bulan

� Kelainan SSP yg lain menjuruskan ke UMN
� Mikrosefali, gangguan saraf kranialis dll.
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Keterlambatan motorik sentral vs CP

Keterlambatan motorik sentral vs CP

� CP sedang-ringan

� Gejala baru stabil umur 2-3 tahun

� CP berat

� Gejala makin cepat terlihat dan menetap sejak dini

� Bila belum yakin bahwa gejala menetap:

� Keterlambatan motorik

Russman. Muscle Nerve1997; 20 (suppl 6):S181-S193.

Rosenbaum. BMJ 2003;326:970–4
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Gejala awal

Munculnya gejala CP

� Sejak awal:

� Neonatus dengan fungsi neurologis abnormal

� Awalnya seperti normal, lalu gejala muncul “tiba-
tiba” setelah 3 bulan

� < 3 bulan: gerakan motorik lebih banyak diatur fungsi 
diensefalon (diencephalic motor level)
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Gejala awal CP

� Adanya faktor risiko

� Mikrosefali, sutura bertumpuk, penutupan UUB 
terlalu cepat

� Hipotonia berlebihan

� Gerakan ektremitas terbatas

� Spastisitas di mulai dari tangan (tergenggam) dan 
kaki (fleksi plantar)

� Posisi menetap atau ‘cramped’
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Gejala awal

Gejala awal

� Kesulitan makan, mengiler berlebihan

� Gagal tumbuh

� Refleks primitif menetap

� Refleks postural terlambat

� Ataksia, distonia, diskinetik sering baru muncul 
setelah gejala stabil, sulit dinilai pada bayi kecil
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Gejala awal

Assessment
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Pemeriksaan: Tonus

Pemeriksaan: 
Muskuloskeletal

� Panggul: 

� Kontraktur fleksi, rotasi internal dan eksternal, aduksi, 
panjang tidak simetris

� Thomas test: kontraktur fleksi

� Ely test: kontraktur kuadriseps

� Aduksi, rotasi

� Lutut

� Sudut poplitea
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Sudut poplitea

Normal mendekati 0o

Pemeriksaan: 
Muskuloskeletal

� Kaki dan pergelangan

� Kontraktur, torsi tibia

� Punggung

� Postur, skoliosis, asimetri

� Ekstremitas atas

� Posisi saat istirahat, gerak spontan, grip, koordinasi 
motor halus
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Pemeriksaan:
Refleks

� Refleks tendon 

� Refleks patologis/ klonis

� Refleks primitif menetap

� Asymmetric tonic neck reflex

� Neck righting reflex

�Grasp reflex dll.

� Refleks protektif terlambat

� Parachute dll.

Klonus

Cross-extensor

Thomas test
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Scissor-sign

Spastisitas

ATNR

Protective/ Parachute
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Gangguan fungsi

� Sebaiknya dinilai dengan instrumen baku

� Gross Motor Function Classification System

� Lebih mudah, untuk dokter

� Gross Motor Function Measure

� Lebih sulit, untuk terapis

Gross Motor Function Classification System 
(GMFCS)

� Mengukur kemampuan mobilitas terbaik antara 6 
bulan – 12 tahun

� 5 level

� Perbedaan berdasarkan:

� Limitasi fungsional

� Perlu tidaknya bantuan

� Kualitas gerakan

Palisano, Dev Med Child Neurol 1997;39:214-223
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GMFCS 
< 2 tahun

I. Duduk sendiri tanpa bertopang. Merangkak, 
menarik diri ke posisi berdiri tanpa bantuan

II. Didudukkan bertopang pada tangan. Merayap 
pada perut, atau merangkak. Menarik tubuh ke 
posisi berdiri dan melangkah berpegangan

III. Didudukkan dengan punggung bawah ditopang. 
Berguling dan merayap

IV. Dapat mengontrol kepala tapi punggung perlu 
ditopang saat duduk. Berguling.

V. Gerak terbatas, Kontrol kepala dan tubuh 
terganggu. Perlu bantuan untuk berguling

Level I

Level IV
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GMFCS
6-12 tahun

I. Berjalan tanpa kesulitan, keterbatasan pada 
kemampuan yang lebih tinggi

II. Berjalan tanpa bantuan, keterbatasan berjalan di 
luar rumah

III. Berjalan dengan alat bantu, keterbatasan 
berjalan di luar rumah

IV. Bergerak dengan keterbatasan, harus dibantu 
untuk berpindah atau menggunakan alat bantu 
mekanis.

V. Kemampuan bergerak sangat terbatas, walaupun 
dengan menggunakan alat bantu.

Level III
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Bagaimana memperkirakan kemungkinan anak 
dapat berjalan di kemudian hari?

Prognosis

Kemungkinan berjalan

Kontrol kepala

Dapat mengontrol kepala
pada umur:

Kemungkinan berjalan

< 9 bulan Baik

9-20 Dibantu

> 20 Buruk

Green, Primary care of children with CP, Clin Fam Pract, 2003
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Kemungkinan berjalan

Duduk

Dapat duduk pada umur: Kemungkinan berjalan

< 24 Baik

24-26 Dibantu

>36 Buruk

Green, Primary care of children with CP, Clin Fam Pract, 2003

Kemungkinan berjalan

Merangkak

Dapat merangkak pada
umur:

Kemungkinan berjalan

< 30 bulan Baik

30-61 Dibantu

> 61 Buruk

�Refleks primitif menetap: tidak mungkin berjalan

�Gerak atetoid/ distonia menyulitkan berjalan
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Lain
Penyulit/ penyerta

� Kejang
� 20% dari CP hemiplegia dan kuadriplegia

� Penglihatan
� Juling, ROP, Gg. Lapang pandang

� Pendengaran: tuli pada Kern-icterus

� Fungsi oral-motor dan bicara
� Evaluasi ortopedik
� Fungsi kognitif dan perilaku
� Nutrisi
� Kualitas hidup
� Harapan hidup

� Keluarga

TERIMAKASIH


