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� Ini merupakan perubahan kepribadian dan

perilaku yg bisa merupakan sisa atau

bersamaan dg ggn yg sedang berjangkit

dari penyakit, kerusakan atau disfungsi
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dari penyakit, kerusakan atau disfungsi

otak

� Ggn ini ditandai oleh perubahan yg

bermakna dari kebiasaan pola perilaku

sebelum sakit



� Biasanya terlibat juga ggn dlm
pengungkapan emosi, pengendalian impuls
dsb

� Fungsi kognitif mungkin juga terganggu
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� Fungsi kognitif mungkin juga terganggu
terutama dlm hal perencanaan dan
antisipasi

� Gbran klinisnya : tergantung pd sifat dan
lokalisasi proses psikologiknya



Aspek neuropsikiatrik gangguan
kepribadian organik

I. Trauma kapitis 

* gejala ggn kepribadiannya

- curiga

- perilaku kacau

- suka membantah
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- suka membantah

- mengurung diri

- cemas

* bila tauma tsb pd regio prefrontalis dan frontalis �

sindroma lobus frontalis : judgment ↓, afek labil, sopan
santun ↓, tak mau mengerti pd nasehat org, hilangnya
tata krama sosial, keras kepala, apatis



* bila kerusakan pd daerah orbitofrontalis
(disebut : sindroma orbitofrontalis) maka
gejala2nya : perilaku impulsif, disinhibisi,
hiperaktif, perhatian yg mudah teralih, mood yg
labil
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labil

* bila kerusakan pd cortex fronto
dorsolateralis, maka gejala2nya :

- gerakan yg melambat

- apatis

- perseverasi



III. Gangguan cerebrovascular

- iritabilitas

- apatis

- mood yg labil

- dalam bentuk yg ekstrim bisa berupa : 
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- dalam bentuk yg ekstrim bisa berupa : 

gelisah, emosi , ketakutan yg tiba2, cemas, putus asa

IV. Epilepsi

- hiposeksualitas

- hipergrafia

- kehilangan humor

- curiga



Tipe2 ggn kepribadian organik

� Berdasarkan gejala2 yg menonjol maka

ggn kepribadian organik t.d bbrp tipe y.i :

1. Labile type : - afek yg labil
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2. Disinhibited type : - kontrol impuls yg

kurang

3. Aggressive type : - tingkah laku agresif

4. Apathetic type : apatis yg nyata



5. Paranoid type : - ide2 paranoid

6. Other type : - bila simtom yg dominan 

bukan salah satu di atas
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7. Combined type : - bila dijumpai lebih dari 

satu gejala predominan

8. Unspescified type : - tak tergolongkan



Kriteria diagnostik

� Disamping adanya bukti penyakit organik

yg mendasarinya, maka untuk diagnosis

pasti haruslah ada dua atau lebih dari hal

berikut ini :
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berikut ini :

a. Menurunnya kemampuan utk tekun pd

aktivitas yg bertujuan, terutama yg

memakan waktu yg lebih lama dan

pemuasan yg tidak segera



b. Perilaku emosional berubah, ditandai dengan

emosi yg labil, dangkal dan kegembiraan yg tdk

beralasan, mudah berubah menjadi iritabilitas

atau cetusan marah dan agresi yg sejenak. Pd
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atau cetusan marah dan agresi yg sejenak. Pd

bbrp kasus apatis mungkin lebih menonjol

c. Perubahan bermakna pd kecepatan dan arus

pembicaraan dengan gambaran seperti

sirkumstansialitas dan bicara banyak



d. Pengungkapan kebutuhan dan impuls

tanpa pertimbangan akan konsekuensi

atau kelaziman sosial (mungkin pasien

terlibat dlm tindakan dissosial, seperti :
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terlibat dlm tindakan dissosial, seperti :

mencuri, bertindak melampaui batas

kesopanan seksual, atau makan secara

lahap, atau tidak sopan, kurang

memperhatikan kebersihan diri)



e. Gangguan kognitif dlm bentuk curiga atau

paranoid dan/atau preokupasi berlebihanpd

satu tema yg biasanya bersifat abstrak

(seperti tentang “benar” atau salah thdp
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(seperti tentang “benar” atau salah thdp

sesuatu hal)

f. Perilaku seksual yg berubah (misalnya :

hiposeksualitas atau perubahan secara

seksual)



Diagnosis banding

1. Dementia

2. Sindroma afektif organik

3. Skizofrenia
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3. Skizofrenia

4. Gangguan delusional

5. Dll 
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