
KEJANG DEMAM
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ILMU KESEHATAN ANAK

FK USU/RS H ADAM MALIK MEDAN



Kejang Demam

� Gangguan kejang paling sering pada anak

� Problem neurologi tersediri yang paling banyak

pada anak

� Prognosis baik
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� Prognosis baik

� Dapat menjadi serius bila penyebab demam sepsis 

atau meningitis

� Kejang disertai demam perlu dievaluasi 

dengan teliti

� Terutama pada kejang demam pertama



Definisi

Kejang demam adalah 

kejang yang disertai demam / terjadi pada 
kenaikan suhu tubuh (suhu rektal > 380C) 
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yang disebabkan suatu proses ekstrakranium



Kejadian

� Umumnya 2,0 – 5% dari semua anak umur < 5 thn
(Annegers et all 1980, C.V.Verity et all 1985)

� Lebih tinggi 7% di Jepan (T. Tsuboi at all 1986)

� 14% di Pulau Marianna (K.V.Mathai et all 1986)
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� 14% di Pulau Marianna (K.V.Mathai et all 1986)



Etiologi

Tiga faktor utama yang berperan

� Demam

� Umur
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� Umur

� Gen



Faktor demam
�Cepatnya penaikan suhu tubuh memegang 
peranan penting sebagai penyebab KD    

Panas yang berperan pada kejang demam 
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�Panas yang berperan pada kejang demam 

�Infeksi saluran pernafasan 

�Infeksi saluran pencernaan

�Infeksi saluran air seni

�Roseola infantum 

�Pasca imunisasi



Derajat demam

� 75% dari anak dengan demam ≥ 39oC

� 25% dari anak dengan demam >40oC
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( G.Herlitz 1991)



Faktor umur 

� Umumnya KD terjadi umur 6 bln - 6 thn

� Puncak tertinggi umur 17 – 23 bln

85% KD pertama terjadi pada umur sampai 

8

� 85% KD pertama terjadi pada umur sampai 

umur 4 thn

� KD sebelum 5-6 bln kemungkinan infeksi SSP

� KD menetap diatas umur 6 th, pertimbangkan

febrile seizure plus (FS+)



Faktor gen

� Gen beperanan penting pada KD

� Anamnese KD pada famili 7.5% (Nelson-Ellenberg 1970)

9

� Anamnese KD pada famili 7.5% (Nelson-Ellenberg 1970)

� Risiko meningkat 2-3 x bila saudara/i KD

� Risiko meningkat 5%, bila seorang orang tua

menderita KD



� Mode penurunan gen KD

- Domimant

- Recessive
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- Polygenic

� Peranan faktor gen, sehubungan dengan

mutasi receptor GABA

� Lokasi gen: 19q, 8q 13-23 dan 2q 23-24
(Greeberg and Holmes 2002)



Gambaran Klinik

� Semua KD bentuk tonik – klonik

� Tidak ada mioklonik, spasme dan absence
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Klasifikasi KD

� Kejang demam sederhana (96.9%)

� Kejang demam kompleks (3.1%)
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Kejang Demam Sederhana

� Lama kejang < 15 menit

� Kejang umum/kedua belah tubuh

� Serangan kejang sekali pada satu periode demam
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Kejang Demam Kompleks

� Lama kejang > 15 menit

� Kejang fokal/sebelah tubuh

� Serangan kejang lebih satu kali dalam 24 jam
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� Serangan kejang lebih satu kali dalam 24 jam

Biasanya ada kelainan neurologi pasca kejang



Kejang Demam Plus (Febrile Seizure Plus)

� Kejang demam yang ada > umur 6 tahun

� Kejang demam bersamaan dengan Epilepsi

� Serangan kejang yang sering > 13x/thn
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� Phenotype Kejang Demam

� Mutasi pada channel sodium dan GABA 
(Baulac et.al.1999, Greeberg and Holmes 2002)



Diagnosis

�Diagnosis kejang demam tidak selamanya mudah

�Kejang sehubungan dengan infeksi SSP tidak 
termasuk KD
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Diferensial diagnosis

� Terpapar toksin

� Emboli sepsis

� Sindroma hemolitik-uremika

Ensefalopati akut
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� Ensefalopati akut

� Malaria

� Syncope

� Menggigil waktu demam

� Epilepsi mioklonik



Pemeriksaan

�Kebanyakan dokter melakukan Punksi Lumbal (PL)
pada kasus-kasus tertentu saja

� PL sangat dianjurkan pada bayi < 12 bulan 

� PL dianjurkan pada anak 12 -18 bulan 

18

� PL dianjurkan pada anak 12 -18 bulan 

� Pemeriksaan gula darah dan elektrolit tidak 

membantu

� EEG nilai prognosisnya sedikit



Pemeriksaan EEG

� Tidak dapat memprediksi berulangnya kejang, atau 
memperkirakan kemungkinan kejadian epilepsi pada 
pasien kejang demam

� Tidak direkomendasikan
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Tidak direkomendasikan

� Abnormalitas EEG berhubungan denganseringnya 
serangan kejang

- 18% pada anak dengan sekali serangan kejang

- 63% pada anak dengan 4 x atau lebih serangan 
kejang   



Pencitraan

� Computed Tomography Scan (CT-Scan) atau
Magnetic Resonance Imaging (MRI) jarang sekali
dikerjakan, tidak rutin dan hanya atas indikasi seperti:

� Kelainan neurologik fokal yang menetap (hemiparesis)� Kelainan neurologik fokal yang menetap (hemiparesis)

� Paresis nervus VI

� Papiledema
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Prognosis

� KD berulang

� Epilepsi
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KD berulang

� KD berulang 30 – 37% dari kasus 
(A.T.Berg at all 1990, S.J. Wallace 1974)

� 50% anak yang mengalami KD pertama akan 
berulang 
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berulang (W.A. Hauser 1981)

� Kebanyakan KD terbatas 2-3 x berulang

� Hanya 9-12% pasien mengalami > 3 x berulang

� Kejang berulang ¾ kasus terjadi dalam satu thn



Resiko KD berulang 

� Pasien dengan KD pertama sebelum umur 1 thn

� KD pada famili positif

Kejang terjadi pada tingkat suhu relatif rendah
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� Kejang terjadi pada tingkat suhu relatif rendah



Kejadian Epilepsi setelah KD

� Kejadian epilepsi 2-7% 

�Saat terjadinya epilepsi:
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�Saat terjadinya epilepsi:

�2%    sebelum umur 5-7 thn

�4,5% pada umur 10 thn

�5,5% pada umur 11-15 thn

�7%    pada umur 25 thn



Resiko epilepsi setelah KD

Lebih mungkin bila:
�Perkembangan anak abnormal sebelum KD

KD kompleks 
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�KD kompleks 

�Epilepsi pada famili positif



Pencegahan KD

Diperlukan oleh karena 
�Menakutkan orang yang menyaksikannya

�Mengakibatkan kerusakan otak permanen

�Menurunkan IQ
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Menurunkan IQ

Tiga tipe pencegahan KD
�kejang lama/prolong seizure

� selang-seling/intermitten

� terus-menerus/continuous



Penatalaksanaan KD

� Penatalaksanaan saat kejang

� Pemberian obat pada saat demam
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� Pemberian obat pada saat demam

� Pemberian obat rumat



Penatalaksanaan saat kejang
(Pencegahan KD lama/ prolong seizure)

� Diberikan segera pada saat kejang terjadi

� Diberi larutan diazepam per rectal
�Diazepam rektal sangat efektif, dan dapat
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�Diazepam rektal sangat efektif, dan dapat
diberikan di rumah

�Dosis 0,3-0,5mg/kg

�Untuk memudahkan:
� 5 mg untuk BB < 10 kg

� 10 mg untuk BB > 10 kg  
Knudsen. Arch Dis Child  1979;54:855-7

Dieckman. An Emerg Med 1994;23:216-24

Alldregde dkk. Pediatr Neurol 1995;12:213-6



Pemberian obat pada saat demam
(Pencegahan KD intermitten)

� Antipiretik 
� Tidak ditemukan bukti bahwa penggunaan antipiretik 
mengurangi risiko terjadinya kejang demam, namun para ahli 
di Indonesia sepakat bahwa antipiretik tetap dapat diberikan

� Dosis Parasetamol yang digunakan adalah 10 – 15 
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� Dosis Parasetamol yang digunakan adalah 10 – 15 
mg/kg/kali diberikan 4 kali sehari dan tidak lebih dari 5 kali.

� Dosis Ibuprofen 5-10 mg/kg/kali, 3-4 kali sehari

Camfield PR, dkk. The first febrile seizures-Antipyretic instruction plus either phenobarbital or Placebo to prevent recurrence.

J Pediatr 1980; 97:16-21

Uhari M, dkk. Effect of  acetaminophen and of  low intermittent doses of  diazepam on Prevention of  recurrences of  febrile seizures. 

J Pediatr 1995; 126:991-5

Van Esch A, dkk. Antipyretic efficacy of  ibuprofen and acetaminophen in children with febrile seizures. 

Arch Pediatr Adolesc Med. 1995; 149:632-5

Kesepakatan Saraf  Anak, 2005



Pemberian obat pada saat demam…

(Pencegahan KD intermitten)

� Meskipun jarang, asam asetilsalisilat dapat 
menyebabkan sindrom Reye terutama pada anak 
kurang dari 18 bulan, sehingga penggunaan asam 
asetilsalisilat tidak dianjurkan
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asetilsalisilat tidak dianjurkan

Kesepakatan Saraf  Anak, 2005



� Antikonvulsan
� Pemakaian Diazepam oral dosis 0,3 mg/kg setiap 8 jam 
pada saat demam menurunkan risiko berulangnya kejang 
pada 30%-60% kasus, begitu pula dengan diazepam 
rektal dosis 0,5 mg/kg setiap 8 jam pada suhu >38,5oC 
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Pemberian obat pada saat demam…

(Pencegahan KD intermitten)

Rosman NP dkk. A controlled trial of  diazepam administered during febrile illneses to prevent Recurrence of  febrile seizures.
NEJM 1993;329:79-84

Knudsen FU. Intermitten diazepam prophylaxis in febrile convulsions: Pros and cos. 

Acta Neurol cand 1991; 83(suppl.135):1-24

Uhari M, dkk. Effect of  acetaminophen and of  low intermittent doses of  diazepam on Prevention of  recurrences of  febrile seizures. 
J Pediatr 1995; 126:991-5



� Fenobarbital, karbamazepin, dan fenitoin pada 
saat demam tidak berguna untuk mencegah kejang 
demam
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Pemberian obat pada saat demam…

(Pencegahan KD intermitten)

Knudsen FU. Practical management approaches to simple and complex febrile seizures. Dalam: Baram TZ, Shinnar 

S, eds, Febrile seizures. San Diego: Academic Press 2002. h. 1-20



Pemberian obat rumat
(Pencegahan KD continuous)

� Indikasi:
� Kejang lama > 15 menit

� Adanya kelainan neurologis yang nyata sebelum 
atau sesudah kejang, misalnya hemiparesis, paresis 
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atau sesudah kejang, misalnya hemiparesis, paresis 
Todd, cerebral palsy, retardasi mental, hidrosefalus

� Kejang fokal



Pemberian obat rumat…
(Pencegahan KD continuous)

� Pengobatan rumat dipertimbangkan bila:

� Kejang berulang dua kali atau lebih dalam 24 jam

� Kejang demam terjadi pada bayi kurang dari 12 bulan

Kejang demam ≥ 4 kali per tahun
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� Kejang demam ≥ 4 kali per tahun

AAP. Practice parameter: LOngterm treatment of  the child with simple febrile seizures. Pediatr 1999; 103:1307-9

Kesepakatan Saraf  Anak, 2005



� Antikonvulsan

� Pemberian obat Fenobarbital atau Asam Valproat setiap hari 
efektif dalam menurunkan risiko berulangnya kejang 

Mamelle C, dkk. Prevention of  recurrent febrile convulsion – a randomized therapeutic assay: sodium valproate, Phenobarbital and
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Pemberian obat rumat…
(Pencegahan KD continuous)

Mamelle C, dkk. Prevention of  recurrent febrile convulsion – a randomized therapeutic assay: sodium valproate, Phenobarbital and

placebo. Neuropediatrics 1984; 15:37-42.

Farwell JR, dkk. Phenobarbital for febrile seizures-effects on intelligence and on seizure recurrence. NEJM 1990; 322:364-9.

� Berdasarkan bukti ilmiah bahwa kejang demam tidak berbahaya

dan penggunaan obat dapat menyebabkan efek samping, 
maka pengobatan rumat hanya diberikan terhadap kasus selektif 

dan dalam jangka pendek



� Pemakaian Fenobarbital dapat menimbulkan 
gangguan perilaku dan kesulitan belajar pada   
40-50% kasus

� Obat pilihan saat ini adalah asam valproat

Pada sebagian kecil kasus, terutama yang berumur 

36

Pemberian obat rumat…
(Pencegahan KD continuous)

� Pada sebagian kecil kasus, terutama yang berumur 
kurang dari 2 tahun Asam Valproat dapat menyebabkan 
gangguan fungsi hati

� Dosis Asam Valproat 15-40 mg/kg/hari dalam 2-3 dosis, 
dan Fenobarbital 3-4 mg/kg per hari dalam 1-2 dosis

AAP. Committee on drugs. Behavioral and cognitive effects of  anticonvulsant therapy. Pediatr 1995; 96:538-40

AAP. Practice parameter: Longterm treatment of  the child with simple febrile seizures. Pediatr 1999; 103:1307-
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Knudsen FU. Febrile seizures-treatment and outcome. Epilepsia 2000; 41:2-9



� Pengobatan diberikan selama 1 tahun bebas 
kejang, kemudian dihentikan secara bertahap 
selama 1-2 bulan
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Pemberian obat rumat…
(Pencegahan KD continuous)

Soetomenggolo TS. Buku Ajar Neurology Anak 1999

Knudsen FU. Febrile seizures-treatment and outcome. Brain Dev 1996; 18:438-49



Efek samping

Fenobarbital sebanyak 30-50% :

� Irritabilities

�Over activities 

�Temper tantrum
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�Temper tantrum

�Aggressiveness 

�Sleep

� IQ points lowering 7 points



Valproate

�Hepatotoxicity

�Reaksi menyimpang terhadap testis

�Valproate nampaknya lebih baik dan lebih 
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�Valproate nampaknya lebih baik dan lebih 
ditoleran dari fenobarbital 



Edukasi pada orang tua

� Kejang selalu merupakan peristiwa yang 
menakutkan bagi orang tua. 

� Kecemasan  dikurangi dengan cara:
� Meyakinkan bahwa kejang demam umumnya mempunyai 
prognosis baik
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Meyakinkan bahwa kejang demam umumnya mempunyai 
prognosis baik

� Memberitahukan cara penanganan kejang 

� Memberikan informasi mengenai kemungkinan kejang 
kembali

� Pemberian obat untuk mencegah rekurensi memang 
efektif tetapi harus diingat adanya efek samping obat

Wong V, dkk. Clinical Guideline on Management of  Febrile Convulsion. HK J Paediatr 2002; 7:143-151



Beberapa hal yang harus dikerjakan bila 
kembali kejang

� Tetap tenang dan tidak panik

� Kendorkan pakaian yang ketat

� Bila tidak sadar, posisikan terlentang dengan kepala
miring. Bersihkan muntahan atau lendir di mulut atau
hidung. Jangan memasukkan sesuatu kedalam mulut
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� Ukur suhu, dan catat lama dan bentuk kejang

� Tetap bersama pasien selama kejang

� Berikan diazepam rektal. Dan jangan diberikan bila kejang
telah berhenti

� Bawa ke dokter atau rumah sakit bila kejang berlangsung
5 menit atau lebih

Fukuyama Y, dkk. Practical guidelines for physician in the management of  febrile seizures. Brain Dev 1996; 18:479-484
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