
� Insidens: 0,1 per 1000 kelahiran
� Trauma pada vena � Trauma pada vena 
penghubung pada ruang
subarachnoid

� Gejala klinis:
� Bisa tanpa gejala
� SSP: kejang biasanya pada
hari ke-2.

� Diagnosis: 
� CT kepala
� CSF: berdarah

� Terapi: 
� Konservatif (suportif)

� Memantau
hidrocepalus pasca
perdarahan
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� Disebabkan oleh hiperekstensi, traksi, dan 
peregangan berlebihan yang terjadi pada rotasi 
simultansimultan

� Trauma ini dapat berkisar dari neurapraksia lokal 
hingga transeksi total syaraf  atau sumsum tulang 
belakang
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� Diakibatkan oleh traksi atau rotasi berlebihan

� Lokasi utama cedera:

�Daerah servikal bawah dan toraks atas untuk 
persalinan sungsang:

Trauma Sumsum Tulang Belakang

persalinan sungsang:

�Daerah servikal atas atau tengah untuk 
persalinan verteks
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Presentasi klinis:
• Tidak adanya fungsi motorik ke arah distal:
• ↓ fungsi respirasi

• Hilangnya refleks tendon dalam 
• Gangguan kontrol sirkulasi perifer → ketidakstabilan suhu

• Konstipasi, retensi urin

trauma Sumsum Tulang Belakang…
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Diagnosis: penilaian terhadap luasnya cedera: CT, MRI

Tatalaksana:
• Resusitasi
• Pencegahan cedera lebih lanjut
• Memberikan dukungan untuk mengatasi penurunan fungsi syaraf



Etiologi
� Kompresi syaraf tepi, 
disebabkan oleh: forsep, 
partus lama, kompresi in utero

� Trauma SSP: pada fraktur 
Tatalaksana

Suportif: penutup mata protektif, 
� Trauma SSP: pada fraktur 
tulang temporal

Manifestasi Klinis

� Paralisis muncul dini

� Unilateral/bilateral 

� Sisi yang terkena kelainan 
halus/berada di posisi lebih 
turun 

� Menjadi lebih parah bila 
menangis

� Suportif: penutup mata protektif, 
lubrikasi kornea setiap 4 jam

� Mulai pemberian asupan 

Prognosis
� 85% sembuh dalam 1 minggu

� 90% sembuh dalam 1 tahun

� Pembedahan jika tidak sembuh sendiri 
dalam 1 tahun
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Etiologi

�BMK >3500g pada 50-70% �BMK >3500g pada 50-70% 
kasus

� Presentasi abnormal atau 
persalinan disfungsional

�Tanda-tanda gawat janin pada 
44%

�Distosia bahu

� Persalinan sungsang

� Trauma bilateral pada 8-23%  

� Lesi traumatis terkait dengan 
trauma pleksus brakialis:
� Fraktur klavikula 10%

� Fraktur humerus 10%

� Subluksasi servikal 5% 

� Trauma servikal 5-10%

� Palsi wajah (10-20%)
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Manifestasi Klinis
Ekstremitas yang terlibat
berada:

�Dalam posisi aduksi
�Dalam posisi pronasi dan rotasi
internal

Etiologi
� Cedera akibat regangan C5-C7 
(pleksus atas)

� 90% kasus

Diagnosis:
� Pemeriksaan klinis
� Foto rontgen untuk menyisihkan 
kemungkinan trauma tulang

internal
�Relfleks Moro, biseps dan radial 
tidak ada

�Refleks gengam biasanya ada
�2-5% paresis syaraf frenikus
ipsilateral

�Postur "waiter's tip“
�Gawat napas jika syaraf
frenikus juga cedera
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Etiologi

� Cedera karena regangan terhadap C8-T1 (pleksus bawah)

� 10% kasus

Diagnosis:

� Pemeriksaan klinisPemeriksaan klinis

� Foto rontgen untuk menyisihkan kemungkinan cedera otot 

Manifestasi Klinis

� Refleks genggam tidak ada

� Jari berada dalam posisi seperti akan mencakar (Clawing)

Terkait dengan:

� Sindrom Horner (ptosis, myosis, anhidrosis): Trauma terhadap 
serabut simpatis T1
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� Pencegahan kontraktur

� Untuk mencegah ketidaknyamanan: Imobilisasi 
ekstremitas secara perlahan melintang di atas perut 
untuk minggu pertama lalu 

� Mulailah latihan pergerakan  pasif pada semua sendi� Mulailah latihan pergerakan  pasif pada semua sendi

� Splint penahan pergelangan tangan

� Eksplorasi pembedahan (???) – jika tidak terjadi 
pemulihan fungsional bermakna dalam 3 bulan

� Eksplorasi setelah 6 bulan hanya memberikan sedikit 
keuntungan
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� Bergantung pada keparahan dan luas lesi:
� Regang- 90-100% pemulihan dalam 1 tahun

� Ruptur – memerlukan koreksi dengan pembedahan

� Avulsi - memerlukan koreksi dengan pembedahan 

� 88% sembuh dalam waktu 4 bulan; 92% sembuh dalam waktu 
12 bulan; 93% sembuh dalam 48 bulan

� Defisit residual jangka panjang
� Kelainan pembentukan tulang progresif

� Atropi otot

� Kontraktur sendi 

� Pertumbuhan ekstremitas terganggu

10



� Trauma terjadi akibat postur di dalam rahim atau selama 
persalinan ketika kepala terotasi dan menekuk ke arah lateral

� Ditemui bersamaan dengan tangisan serak atau stridor napas

� Diagnosis: laringoskopi langsung (direct)

� Terapi: Suportif

� Pemberian asupan dalam jumlah kecil dan sering ketika � Pemberian asupan dalam jumlah kecil dan sering ketika 
bayi stabil

� Meminimalkan risiko aspirasi

� Bayi dengan kelainan bilateral mungkin memerlukan 
pemberian asupan dengan sonde dan trakeotomi

� Prognosis: pemulihan spontan dalam waktu 4-6 minggu, 
pemulihan penuh dalam waktu 6-12 bulan
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� Tidak umum: 0,1 per 1000 
kelahiran hidup

� Faktor risiko:
� Sungsang
� Bedah sesar

� Diagnosis: Foto rontgen
� Tata laksana:

� Splinting/immobilisasi dalam 
posisi aduksi

� Reduksi tertutup dan pemasangan � Bedah sesar
� Berat badan rendah

� Klinis:
� Pergerakan menurun
� Pembengkakan dan nyeri 

pada pergerakan pasif
� Obgyn mungkin merasakan 

atau mendengar bunyi 
fraktur pada saat persalinan

� Reduksi tertutup dan pemasangan 
gips jika bergeser

� Mengamati keberadaan cedera 
syaraf radial

� Pembentukan kalus terjadi dan 
pemulihan lengkap diharapkan 
terjadi dalam 2-4 minggu.

� Dalam 8-10 hari, pembentukan 
kalus cukup untuk menghentikan 
imobilisasi
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� Tidak umum
� Riwayat persalinan yang sulit
� Perdarahan merupakan 

komplikasi akut yang paling 
serius

� Hati merupakan organ internal 
yang paling sering mengalami 
kerusakan 

Tindakan diagnostik :
� Foto rontgen abdomen:

� Tidak bersifat diagnostik
� Mungkin menunjukkan 
cairan peritoneal bebas

� USG: mungkin memperlihat-
kan hati yang ruptur, limpa, yang paling sering mengalami 

kerusakan 
� Gejala-gejala klinis: 

� Perdarahan: fulminant 
(syok) atau insidious

� Kulit abdomen di atasnya: 
perubahan warna menjadi 
kebiruan

kan hati yang ruptur, limpa, 
atau ginjal

� Paracentesis dalam ketiadaan 
USG/CT segera

Terapi: 
� Penggantian volume
� Mengoreksi koagulopati
� Pembedahan untuk 
mengontrol perdarahan
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