
AUTISME



Pendahuluan

Leo Kanner 1943 : 

11 kasus anak dgn kesulitan berkomunikasi

Disebut Autisme infantilDisebut Autisme infantil

Tidak berhubungan dgn retardasi mental

Anggapan sebenarnya :

75 – 80% ada retardasi mental



Istilah autisme :

masih asing bagi sebagian masyarakat

para profesional masih belum banyak 
mengenali / diagnosa autismemengenali / diagnosa autisme

10 tahun terakhir, kasus autisme 
meningkat



Insidens

10 tahun yg lalu : 

4 – 6 / 10.000 anak usia < 15 tahun

Sekarang :Sekarang :

10 – 12 / 10.000 anak usia < 15 tahun

♂ : ♀���� 4 : 1



Definisi

Autisme adalah gangguan perkembangan 
yang berat, ditandai dengan :

gangguan interaksi sosialgangguan interaksi sosial

gangguan berkomunikasi

gangguan perilaku ( streotipik / repititif )

���� dikenal sebelum usia 3 tahun



Etiologi

Faktor genetik :
15 ( 60% ) dari 25 anak kembar monozygot

���� autisme (+)

20 anak kembar dizygot ���� autisme (-)

Faktor lingkungan :
dicurigai sebagai pencetus :

Alergi makanan

Imunisasi

Keracunan logam berat

dsb 



Patogenesis

Ada gangguan perkembangan otak

Otak tidak mampu mengatur untuk :

pengamatan / gerakanpengamatan / gerakan

belajar / merasakan

fungsi vital / tubuh



Dunia autisme berbeda dengan dunia orang 

normal

Mengalami kesulitan mengenai permasalahan 

internal serta regulasi diriinternal serta regulasi diri

Terlihat  keterbatasan persepsi dan 

responsivitas



Diagnosis

Belum ada marker yang tepat

Digunakan kriteria klinik :
Gangguan perkembangan menurut ICD-10   
dan DSM IV, meliputi :

Kekurangan secara kualitatif dan kuantitatif :
berinteraksi sosial

berkomunikasi

minat terbatas

perilaku tidak wajar

gerakan streotipik

gejala sebelum usia 3 tahun



Tersangka autisme pada praktek sehari –
hari adalah :

Gangguan sosialisasi yg kita lihat berupa :

Sedikit berhubungan dengan orang lain

Menyingkirkan tatap mukaMenyingkirkan tatap muka

Bermain lebih suka dgn benda dari pd orang lain

Hubungan interpersonal sedikit / tidak ada ( cuek ), 
tidak acuh ���� seolah – olah tuli



Gangguan komunikasi yang dikenali 
sebagai :

Belum bisa / pandai bicara

Tidak mengerti kita / kita tidak mengerti diaTidak mengerti kita / kita tidak mengerti dia

Mengatakan kemauannya dengan menarik 
tangan ( menunjuk )



Gangguan motorik / perilaku terlihat 
berupa :

Gerakan ritualistik :

Badan bergoyang – goyang

Menepuk – nepuk badan

Meloncat – loncat

Berputar - putar

Menjinjit – jinjit 

Gerakan menetap



Minat terbatas, dapat kita jumpai berupa :

Sukar mengalihkan kemauannya

Tidak dipengaruhi dunia sekitarnya

Perhatian sedikit

Tidak ada pertimbangan

Sering hiperaktifSering hiperaktif

Tidur sedikit

Retardasi mental

Gejala autistik :

Bervariasi

Tidak semua gejala sama berat



Diagnosa Banding

Asperger disorder

Sindroma Rett

Pervasive Developmental Disorders Pervasive Developmental Disorders 

Not Otherwise Specified ( PDD – NOS )



Asperger disorder :

Gangguan sosial yang bermakna

Perhatian dan minat terbatas

Terlihat canggungTerlihat canggung

IQ > 70

Tanpa disertai keterlambatan 
perkembangan bahasa



Rett syndrome :
♀ » ♂
Gangguan perkembangan berat bahasa 
ekspresif dan reseptif
Retardasi psikomotor berat
Gerakan tangan diulang – ulang seperti :

Memeras kainMemeras kain
Bertepuk tangan
Memasukkan tangan ke mulut
Gerakan otomatis mencuci tangan

Pervasive Developmental Disorders Not 
Otherwise Specified ( PDD – NOS ) :

Istilah yang tidak termasuk kategori di atas



Tes Dengar



Masih mau cium



Perilaku steriotipi



Berputar - putar



Putar Roda



Sindroma Rett



Flapping



Neuroimaging

MRI ���� pengecilan berbagai struktur otak

Magnetic Resonance Spectroscopy ( MRS )

Positron Emission Tomography ( PET )

Single Photon Emission Complete Sonography Single Photon Emission Complete Sonography 

Spectroscopy

Abnormalitas bermacam – macam

PET ���� menemukan abnormalitas metabolisma

Monoamfetamin di frontal

Penurunan aktifitas metabolisma glukosa di gyrus 
cingulata anterior



Laboratorium

Perkembangan norepinefrin ( NE ), dopamin, 
dan 5 Hydroxy tryptophan dalam keadaan 
terganggu

Kimia monoamin : 5 Hydroxy tryptofamine / 
serotonin meninggi dalam darah 20 – 50% serotonin meninggi dalam darah 20 – 50% 
penderita autisme

Kimia cathecholamine : adrenaline / epinefrin, 
dopamine dan noradrenalin, perkembangan 
terganggu



Penatalaksanaan

Tujuan : mengatasi masalah karena :
Kegagalan dalam perkembangan :

Bicara

Perilaku aneh

Tidak mau berteman

Tidak bisa bermain yang sesuai

Tidak tertarik pada lingkungannya

Terapi Applied Behavior Analysis ( ABA ), 
Lovaas



Terapi sensori integrasi



Panjat cepat


