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Sindrom Down adalah  penyakit 
 genetik yang umumnya tidak 
 diwariskan.  Dulu  biasa disebut 

 Mongoloid  karena wajahnya yang khas. 
Penyakit ini  disebabkan  karena  kelainan 
kromosom yang  dihubungkan dengan 
gangguan  pembelahan sel telur pada ibu-
ibu yang hamil pada usia  akhir  reproduksi. 
 Penanganan dini dan  penerimaan  dalam 
keluarga  membantu perkembangan dan 
peningkatan  kognisi anak-anak  dengan 
sindrom Down. Buku ini membahas 
 penyebab,  masalah  psikologik, fisik dan 
tata laksana anak  dengan sindrom Down 
yang perlu diketahui oleh orang tua, 
 pendidik, profesional, mahasiswa dan 
masyarakat pada umumnya.
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Prakata

Penyakit sindrom Down merupakan penyebab utama ketidakmampuan 

 intelektual (disabilitas intelektual) yang disebabkan oleh kelebihan kromosom, yang 

umumnya bukan karena pewarisan. 

Para penderita sindrom Down dan gangguan intelektual lainnnya atau anak-

anak dengan kebutuhan khusus telah mendapatkan perhatian dari  pemerintah 

 dengan berdirinya banyak sekolah untuk anak dengan kebutuhan khusus  antara lain 

sekolah luar biasa negeri (SLBN) yang dapat mendidik dengan perhatian  khusus. 

Penderita sindrom Down dapat memperoleh manfaat dari pendidikan dini dan 

 pelatihan  khusus pada masa usia sekolah. Dalam kegiatan sehari-hari, di  sekolah 

mereka akan mendapatkan sosialisasi bergaul dengan temannya, pelatihan  aktifitas 

harian, kebutuhan mereka akan berekreasi dapat terpenuhi. Namun demikian 

anak-anak dengan sindrom Down  tetap perlu tinggal di rumah dan mendapatkan 

kasih sayang serta berinteraksi dengan keluarga. Pada penderita dewasa setelah 

usia  sekolah juga tetap membutuhkan perhatian keluarga dan diberi kesempatan 

 berkarya.

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang dalam  masyarakat 

akan membantu para orang tua untuk memperbaiki kondisi anak  terutama  masalah 

gangguan perkembangan intelektual. Sarana diagnosis dan  konseling  genetika 

 memberikan pengertian kepada orang tua terutama dalam mencegah  munculnya 

 penyakit sindrom Down pada anak berikutnya atau keluarga yang lain.

Para orangtua perlu diberi informasi yang lebih baik tentang penyakit 

 anaknya, penanganan dan perawatannya. Adanya sederetan pilihan berobat dan 

seringkali berupa nasihat atau anjuran dari beberapa pihak yang saling membuat 

orangtua  bingung dan mempunyai banyak pertanyaan. Apalagi dengan maraknya 

terapi sel punca (stem cell) yang simpang siur ada yang mahal, ada yang murah dan 

tidak melalui pelayanan resmi dirumah sakit serta tidak dapat didanai oleh Jaminan 

 Kesehatan Nasional. Orang tua yang ingin melakukan yang terbaik untuk  puteranya 

dan secara finansial tidak mampu maka hanya dapat berangan-angan dan akan 

 frustrasi. Sebagian dari orang tua begitu yakin dan mengharapkan pada pengobatan 

tertentu sehingga mereka tidak dapat bersikap obyektif untuk menerima keadaan. 

 Buku ini disajikan untuk orangtua yang memiliki anak dengan sindrom Down, 

keluarga, guru, pelatih/ pendidik, dokter, perawat/terapis dan mahasiswa maupun 
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2 Sindrom Down, Sultana Faradz

 peneliti yang ingin mengetahui penyakit tersebut untuk mendapatkan  pengertian 

penyebab penyakit, gejala klinis, pendidikan dan atau pelatihan pada anak/ penderita 

sindrom Down. Sebuah buku tidak dapat menggantikan seorang dokter atau 

 profesional lainnya dengan sempurna, namun akan tetap banyak membantu dalam 

memberi pengetahuan tentang keadaan anak dengan sindrom Down  karena para 

profesional biasanya merupakan orang-orang sibuk, demikian pula para orang tua 

yang bekerja. Pada saat konsultasi seringkali tidak mendapat cukup  waktu untuk 

menanyakan banyak hal, kecemasan dapat menyebabkan orang tua sukar mengikuti 

dan mengingat penjelasan-penjelasan yang diberikan. Buku ini dapat turut  membantu 

mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut dengan memberikan  informasi yang 

 tepat dan referensi kepada para orang tua. Beberapa istilah ilmiah/ medis  mungkin 

terpaksa tetap dipertahankan agar tidak terjadi salah penafsiran,  namun diusahakan 

untuk mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Buku ini  ditulis setelah  berpuluh 

tahun kami menghadapi anak dengan sindrom Down dan orang tuanya yang 

 membutuhkan pencerahan dan petunjuk praktis bagaimana  membesarkan anak 

dengan Sindrom Down. Semoga buku ini akan memberikan banyak manfaat.

Ucapan Terimakasih
Saya mengucapkan terimakasih  kepada staf dan teknisi laboratorium  Pusat 

Riset Biomedik atau yang dikenal dengan Cebior (Center for Biomedical  Reserach) 

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang telah membantu dalam  pelayanan 

dan diagnosis para penderita penyakit genetik terutama sindrom Down. Kepada 

Prof. Akihiro Iino Tottori University Jepang yang pertama kali mengajarkan  kepada 

saya ilmu sitogenetika.  Dr. Lam-Po-Tang almarhum, Dr. Michael Buckley dan  Prof. 

Graeme Morgan dari Prince of Wales Hospital/ University New South Wales,  Sydney 

Australia yang telah mendidik saya dalam Ilmu Genetika Medik dan memberikan 

 pengalaman klinik.  Kepada Prof. Ben Hamel dari Radboud University Nijmegen 

 Belanda yang mengajarkan genetika klinik dan dismorfologi untuk pemeriksaan 

pasien dengan penyakit genetik, kepada Prof. Randi Hagerman dari University 

of  California  Davis, USA yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk 

 belajar gangguan  intelektual dan autisme.  Terimakasih kepada DR.dr. Tri Indah 

Winarni yang telah banyak membantu dalam pemeriksaan pasien dan analisis kro-

mosom. Saya  berterima kasih kepada anak-anak dan keluarga yang telah diperiksa 

dan bersedia difoto untuk pengetahuan dalam buku ini. 

Akhir kata, saya mengucapkan terimakasih kepada suami dan anak-anak 

saya atas saran-saran dan dorongan untuk terbitnya buku ini. 
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Book Reviews

Down syndrome is the most common genetic cause 
of intellectual disability worldwide. About one of 700 live 
born children has Down syndrome. In 1866, British Dr John 
Langdon Down described the phenotype of these children 
and therefore- though much later - his name was given to 
the syndrome. Almost one hundred years later, in 1959 the 
French geneticist Jerome Lejeune and his team discovered 
its cause: an extra chromosome 21 or in genetic terms tri-
somy 21; i.e. instead of 2 there are 3 chromosomes 21. 
The most common form of trisomy 21 is not inherited and 

 associated with maternal age. Within creased age of the mother, the chance of having a child 
with Down syndrome is increased too. About 95% of children with Down syndrome have 
this  non-inherited form. The recurrence risk for the next pregnancy is low (about 1%), but 
increased. There is also an inherited form of trisomy 21, which has a higher recurrence risk, 
particularly when the mother is carrying a balanced translocation. 

Much research is going on with purpose to discover why and how a trisomy 21 leads 
to Down syndrome. Much progress has been made with identifying the Down  syndrome 
 critical region of chromosome 21 (a region with the largest number of associated Down syn-
drome features) and later with the complete DNA sequencing of chromosome 21. Mouse 
models of trisomy 21 have been created, allowing identification of possible therapeutic 
 interventions. Apart from biological research into causation, pathophysiology and possi-
ble interventions, research has also proven that early intervention in children with Down 
 syndrome has a  significant impact on their physical and cognitive development. Early re
cognition of  comorbidities through regular monitoring of children with Down syndrome by 
 multidisciplinary Down syndrome teams, also considerably contributes to improved quality 
of life and increased lifespan.

Much effort has been invested in ways to diagnose trisomy 21 during pregnancy, 
resulting in noninvasive prenatal testing of trisomy 21 in blood of the mother in the first 
trimester of pregnancy. 

Professor Sultana MH Faradz, MD, PhD, medical geneticist and Head of Center for 
Biomedical Research and Master Program on Genetic Counseling at the Faculty of Medicine 
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4 Sindrom Down, Sultana Faradz

of Diponegoro University in Semarang, is an authority on Down syndrome and therefore the 
right author of this book for parents and teachers. In her clinical practice, she covers the whole 
process from diagnosis to genetic counseling, while in her teaching she instructs medical 
students, residents and other health care workers in the clinical and genetic aspects of Down 
syndrome.

Hopefully, this book contributes not only to a better understanding of Down  syndrome, 
but also to a better life for children and adults with Down syndrome. 

Prof. Ben Hamel,MD,  PhD, clinical geneticist 
Emeritus Professor 
Radboud University, Nijmegen,  the Netherlands
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Sekilas Tentang 
Sindrom Down

Bab I. 

1. GAMBARAN KLINIS SINDROM DOWN 
Penyakit ini sebenarnya sudah diketahui dua abad yang lampau, tetapi baru pada 

awal tahun enam puluhan diketemukan diagnosisnya secara pasti yaitu dengan 

pemeriksaan kromosom. Dahulu nama penyakit ini dikenal dengan Mongoloid atau 

Mongolism karena penderita penyakit ini mempunyai gejala klinik yang khas yaitu 

wajahnya seperti bangsa Mongol dengan mata yang sipit membujur keatas.  Tetapi 

setelah diketahui bahwa penyakit ini terdapat pada seluruh bangsa didunia dan 

adanya kesepakatan dari para peneliti internasional yang menganggap kurang etis 

terhadap pemberian nama tersebut maka diusulkan ke WHO untuk mengganti nama 

dengan sindroma Down. 

Secara garis besar penderita ini dengan mudah dapat dilihat yaitu wajah yang 

khas dengan mata sipit yang membujur keatas, jarak kedua mata yang berjauhan 

dengan jembatan hidung yang rata, hidung yang kecil, mulut kecil dengan lidah 

yang besar sehingga cenderung dijulurkan dan telinga letak rendah. Tangan dengan 

 telapak yang pendek dan biasanya mempunyai rajah telapak tangan yang melintang 
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lurus (horisontal/ tidak membentuk huruf M), jari pendek-pendek, biasanya jari ke 5 

sangat pendek hanya mempunyai 2 ruas dan cenderung melengkung. Tubuh pendek 

dan cenderung gemuk. Gejala yang biasanya merupakan keluhan utama dari orang 

tua adalah retardasi mental, biasanya IQ antara 50-70. Tetapi kadang-kadang IQ 

dapat sampai 90 terutama pada kasus-kasus yang mendapat latihan rutin.

2. ISTILAH SINDROM 
Arti kata sindrom sendiri adalah kumpulan dari gejala-gejala klinik. Selain berbagai

karakteristik individualnya, tiap-tiap anak dan orang dewasa dengan Sindrom Down 

memiliki ciri-ciri yang serupa. Ciri-ciri umum ini merupakan tanda dari suatu sindrom.

Sebuah sindrom adalah suatu keadaan yang dikenali dengan sekumpulan ciri yang 

muncul bersama-sama. Bila seseorang mempunyai sejumlah ciri yang bersesuaian 

dengan suatu sindrom tertentu, ia dikatakan memiliki sindrom tersebut. Kelainan 

kongenital (bawaan dari lahir) seperti Sindrom Down adalah sindrom yang sudah 

ada sejak lahir. Hal itu terjadi karena perkembangan yang abnormal dari janin.

Ada ribuan jenis sindrom kongenital dan sejumlah sindrom, mereka biasanya 

diberi nama menurut orang pertama yang menggambarkan ciri-cirinya. Pada kasus 

Sindrom Down, orang tersebut adalah Dr. J. L. Down.

Dahulu orang-orang dengan Sindrom Down disebut sebagai penderita ’mongolisme’ 

atau mirip orang ’mongol’. Istilah ini muncul karena penderita ini mirip dengan orang-

orang Asia (oriental). Istilah sindrom seperti itu sudah harus ditinggalkan, saat ini 

kita menggunakan istilah Sindrom Down. Dengan demikian sindroma Down adalah 

penyakit yang merupakan kumpulan gejala klinik tertentu yang diketemukan pertama 

kali oleh Bapak Down.

3. LATAR BELAKANG SEJARAH
Hampir dapat dipastikan bahwa dalam suatu masyarakat selalu ada orang-orang 

dengan Sindrom Down. Gambaran karakteristik dari seorang dengan keadaan ini 

dikenal sebagai suatu kesatuan pada tahun 1866, ketika Dr. John Langdon Down 

(1828-1896), seorang dokter Inggris yang bekerja di Surrey, untuk pertama kali 

 menggambarkan ciri-ciri karakteristik sindrom tersebut. Down tidak mengetahui 

penyebab kondisi yang ia gambarkan itu. Ia berpendapat bahwa Sindrom Down di-

sebabkan oleh timbulnya keadaan yang menyerupai keturunan mongol primitif. 

Pada tahun 1932 de Waardenburg telah mengajukan dugaan bahwa 

 Sindrom Down mungkin disebabkan oleh kelainan kromosom, namun belum 
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7Sindrom Down, Sultana Faradz

dapat  dikonfirmasi kan berapa jumlah kromosomnya. Kemudian Tjio bersama 

 pembimbing nya  Prof.  Levan menemukan jumlah kromosom normal pada  manusia 

pada tahun 1956, Joe Hin Tjio adalah ahli biologi kelahiran Pekalongan yang  sedang 

belajar di Belanda dan pada saat penelitian tersebut dikerjakan dia pindah ke  Swedia, 

Eropa dan akhirnya menetap di Amerika. Selanjutnya pada tahun 1959, Lejune dan 

kawan-kawan di Paris membuktikan bahwa Sindrom Down  ternyata mempunyai 

kelebihan sebuah kromosom. Disusul oleh Polani dkk (1960)  menemukan adanya 

peristiwa translokasi kromosom Sindrom Down pada  seorang anak perempuan dari 

seorang ibu berumur 21 tahun. Anak perempuan ini  dipertimbangkan untuk diperiksa 

karena adanya perdebatan diantara para ahli  bahwa ada beberapa bayi lahir dengan 

sindrom Down yang tidak berhubungan  dengan dengan umur ibu. Tahun berikut-

nya, Clarke dkk (1961) melaporkan adanya peristiwa mosaik Sindrom Down dengan 

menunjukkan adanya campuran  kromosom diploid normal dan kromosom trisomi 21 

yang diambil dari kulit dan darah yang  berasal dari seorang anak perempuan  berusia 

dua tahun dengan gejala fisik Sindrom Down  namun dengan tingkat intelegensi 

mendekati normal.
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8 Sindrom Down, Sultana Faradz

1. MENDENGAR BERITA BURUK
Pada waktu seorang wanita hamil, selama kehamilan, semua orangtua mengharap-

kan lahirnya anak yang normal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa orangtua 

seringkali mempunyai gambaran ideal mengenai anak yang akan dilahirkan, 

 sehingga pada akhir sembilan bulan penantian, kelahiran setiap anak memerlukan 

penyesuaian didalam keluarga sesuai dengan keadaan yang didapatkan.   

Ketika seorang bayi lahir, pertanyaan pertama yang muncul dari ibu yang baru 

saja melampaui masa sulit melahirkan adalah: anak saya laki-laki atau  perempuan? 

Apakah anak saya utuh dan tidak cacat? 

Persalinan bagi seorang ibu  merupakan upaya fisik dan emosi yang  sangat 

berat dalam membawa seorang bayi ke dunia ini. Gabungan dari nyeri, kurang 

 tidur dan ketegangan syaraf dan emosi menyebabkan seorang ibu memerlukan 

 berhari-hari untuk pulih setelah persalinan. Pada saat ini seorang ibu cenderung 

 berada dalam kondisi tidak begitu baik untuk sementara waktu, membuat seorang 

ibu lebih sulit mendengar berita bahwa anak nya menderita kelainan.

Kondisi Kejiwaan Orang Tua
& Tantangan yang Dihadapi

Bab II. 
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Kebanyakan orangtua mengalami syok dan cemas pada waktu mendengar 

bayi mereka yang baru lahir tidak sempurna atau menderita Sindrom Down. Hampir 

semua orang tua dari semua tingkat pendidikan atau tingkat sosial  menyatakan 

 bahwa pada awal mendengar berita buruk merupakan periode yang paling  sulit. 

 Mereka tidak dapat menggambarkan perasaan hatinya yang hancur dan dunia 

terasa kiamat bahkan menjadi tidak bersemangat dalam bekerja dan produktivitas 

menurun. 

Sindrom Down merupakan salah satu dari sejumlah keadaan yang disertai 

dengan ketidak mampuan intelektual dimana diagnosis dapat ditegakkan segera 

setelah anak lahir.  Namun tidak semua pusat kesehatan di Indonesia mempunyai 

fasilitas yang lengkap sehingga sering diagnosis tidak ditegakkan dengan benar dan 

informasi kepada orang tua tidak dilakukan dengan hati-hati dan lengkap.  Keadaan 

ini membuat orang tua bingung dan tertekan dan mencoba mencari informasi sendiri 

yang terkdang mendapatkan informasi yang kurang benar.  Bagi orang tua yang 

terbiasa dengan menggunakan jaringan internet mungkin akan lebih mudah,  namun 

proses konseling yang dilakukan seorang profesional akan memberikan informasi 

yang tertata sesuai kondisi orang tua saat itu dan pada akhirnya akan memberi-

kan ketenangan dan penerimaan terhadap keadaan. Pada masa-masa segera 

setelah kelahiran, terdapat banyak faktor yang membuat hal ini begitu sulit dihadapi 

 bersamaan dengan berita buruk. 

Faktor yang paling sulit bagi orangtua yang mendapatkan bayi dengan 

 Sindrom Down adalah bahwa mereka belum memahami bahwa anaknya mem-

punyai karateristik khusus yang disebut dengan sindrom Down.  Seorang ibu  sering 

menyata kan rasa tidak percaya bahwa anaknya ada kelainan, namun seiring  dengan 

makin tumbuhnya anak ibu kemudian dapat memahami dan menerima bahkan 

 menyampaikan keistimewaan anak.  Saat inilah ibu sudah dapat menerima dan me-

mahami kondisi anaknya dengan segala karakteristik individualnya.

Bila perasaan hati sudah tenang maka orang tua (kakek dan nenek) perlu 

segera diberi tahu bahwa cucu mereka menderita Sindrom Down. Tanggapan kakek 

dan nenek mungkin akan mirip seperti halnya ketika bapak ibunya menerima kabar 

buruk ini. 

Kakek-nenek seringkali merasa bersalah karena cucunya menderita  Sindrom 

Down, dan mempunyai dugaan bahwa mereka turut bertanggung jawab atas tiap 

masalah genetik yang muncul di dalam keluarga. Penjelasan perlu dilakukan  kepada  

kakek nenek baik oleh keluarga maupun oleh konselor genetik, ada baiknya  kalau 
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10 Sindrom Down, Sultana Faradz

 kakek nenek ikut diajak saat memeriksakan (kontrol) ke dokter. Kakek dan  nenek 

 perlu diberi penjelasan bahwa Sindrom Down adalah penyakit genetik bukan  penyakit 

akibat kutukan Tuhan. Mereka seringkali memiliki pendapat kuno bahwa penyakit 

 genetik adalah karena kesalahan pada nenek moyangnya. 

2. PERASAAN ORANG TUA DENGAN ANAK BERKELAINAN 
Para orangtua menunjukkan reaksi yang berbeda-beda terhadap berita bahwa anak 

mereka memiliki Sindrom Down, sebagian besar memiliki perasaan yang serupa 

 tidak tergantung pada latar belakang pengetahuan ataupun pendidikan. Mereka 

akan bereaksi dari perasaan hati terhadap suatu keadaan yang luar biasa, mengejut-

kan bahkan menakutkan.

Sejumlah perasaaan yang umum dialami orangtua setelah mendengar  bahwa 

anak mereka menderita Sindrom Down. Seringkali para orangtua merasa tertolong 

manakala mengetahui bahwa orangtua lainnya juga telah merasakan hal yang 

 serupa. Ayah dan Ibu mungkin tidak mengalami emosi yang persis sama, bahkan 

orang-orang di sekeliling keluarga kakek dan nenek mungkin mengalami goncangan 

perasaan yang lebih berat, maka didalam keluarga perlu mengenali emosi-emosi 

tersebut, supaya dapat saling mengerti dan saling mendukung satu sama lain. Se-

bagian orang merasakan emosi tertentu dengan sangat kuat, dan hal ini dapat ber-

langsung terus untuk beberapa waktu. Sebagian orang lagi mengalami emosi-emosi 

yang lebih dapat menerima keadaan.

Ada pernyataan orang tua yang tidak percaya dan rasa menolak dengan 

 informasi yang didengar tentang anaknya. Mereka merasa bermimpi dan mengingin-

kan konselor atau dokter untuk berbicara yang sebaliknya. Saat dihadapkan pada 

berita buruk, salah satu mekanisme perlindungan diri kita yang paling efektif  adalah 

penyangkalan. Saat itu mungkin orang tua perlu untuk menutup pikiran yang ber-

kecamuk untuk dapat mengatasi suatu keadaan yang menakutkan. Namun  ketidak 

percayaan ini seringkali tidak dapat disela pada taraf awal, pada saat pertama 

 mendengar pemberitahuan. Orangtua merasa bahwa anak mereka tampak normal 

dan dokter atau laboratorium yang salah diagnosis. Pada saat diagnosis Sindrom 

Down dipastikan dengan pemeriksaan kromosom, sebagian besar orangtua terpaksa 

menerima kenyataan bahwa anak mereka memiliki Sindrom Down. Kadang-kadang 

penyangkalan dapat terus berlangsung dan menyebabkan para orangtua mencari 

pendapat-pendapat lain atau mencari cara-cara pengobatan yang kontroversial atau 

alternatif bagi anak mereka, mahal atau murah akan diusahakan, jauh atau sulit akan 
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ditempuh. Walaupun pada akhirnya akan menyerah dengan keadaan dan berusaha 

sesuai batas yang wajar dan disarankan dokter atau ahli yang berkompeten. Sejak 

awal tahun 2005 di Indonesia mulai marak dengan pengobatan sel punca atau stem 

cell yang menawarkan akan memberikan perbaikan fisik dan intelektual pada anak 

dengan sindrom Down. Sebenarnya pengobatan sel punca di Indonesia telah diawali 

sejak tahun 1987 dengan cangkok sumsum tulang pada penderita leukemia yang 

diinisiasi oleh para ahli di Semarang yang bekerja sama dengan Australia dan telah 

berhasil menyembuhkan. Pengobatan sel punca juga masih kontroversial dengan 

banyak variasinya dari mulai menggunakan sel punca manusia, sel punca binatang 

sampai dengan cairan hasil proses persemaian sel punca.

Rasa berduka, merasakan kesedihan yang dalam seperti saat anggota 

 keluarga wafat. Kejadian ini seperti sebuah kematian, bahkan lebih buruk dari pada 

kematian itu sendiri, sebab kesulitan-kesulitan belum usai. Orang tua terutama ibu 

tidak dapat menghindar dan menangis, karena bayi masih dihadapannya dan dia 

membutuhkan asuhan dan perhatian berlebih atau ekstra dari orang tua. Reaksi 

 terhadap berita bahwa seorang anak memiliki Sindrom Down seringkali menyerupai 

kesedihan yang dirasakan setelah kehilangan orang yang dicintai. 

Perasaan ingin selalu melindungi dan perhatian yang luar biasa misalnya 

 terus menerus memeriksa apakah bayi masih bernafas, apakah dia mendengar dan 

melihat. Ini karena orang tua menjadi terlalu cemas dan rasa ini perlahan  akan 

menghilang dengan munculnya perasaan menerima keadaan atau pasrah,  walaupun 

biasanya orang tua tetap lebih protektif terhadap anak ini dibandingkan sikap 

 terhadap anak lainnya. Perasaan ingin melindungi merupakan respon  naluriah dasar, 

walaupun itu merupakan perasaan yang normal dan sehat, orang tua perlu  waspada 

agar tidak menjadi begitu protektif terhadap anak berkelainan sehingga malah mem-

buat anak tidak mampu berkembang secara maksimal, selalu bergantung dan tidak 

mandiri. Perhatian bila dilakukan berlebihan juga akan sangat melelahkan dan dapat 

mengganggu kehidupan berkeluarga dan produktifitas bekerja bahkan finansial 

 karena pendanaan yang berlebihan.

Perasaan menolak pada keadaan, pada mulanya ibu tidak mampu melihat 

atau menyentuh bayinya sewaktu kembali kerumah, beberapa hari kemudian ibu 

dapat mengatasi persaaan dan beranjak sendiri ke ruang bayi serta  menimangnya. 

Banyak orangtua merasa malu untuk mengungkapkannya, perasaan menolak 

 merupakan hal yang umum pada saat awal dan juga merupakan respon naluriah. 

Karena perasaan menolak dan malu sering orang tua merasa bahwa anak tidak 
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dapat diasuh dengan baik di dalam lingkungan umum, sehingga sering menitipkan 

anak kepada neneknya. Bayi-bayi dengan Sindrom Down sama menariknya seperti 

bayi-bayi lainnya, dan pada kebanyakan orangtua perasaan menolak itu  menghilang 

bersamaan dengan kontak yang semakin erat, di mana anak menjadi lebih  responsif 

dan secara perlahan-lahan anak mulai berkembang, ceria dan lucu. Hubungan yang 

erat antara orangtua dan anak bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja,  hubungan 

tersebut merupakan sebuah proses lambat yang terus menerus berkembang 

 sepanjang masa kanak-kanak  oleh karena itu orang tua perlu menyediakan waktu 

untuk perhatian dan pengasuhan.

Rasa tidak mampu dan malu biasanya muncul dari seorang ibu bahwa   telah 

mengecewakan semua orang, suami, orangtua, mertua dan anak-anaknya yang lain, 

ada perasaan tidak tahan menghadapi mereka. Bagi banyak orangtua, lahir nya anak 

dengan Sindrom Down merupakan sebuah pukulan dahsyat bagi jati diri mereka. 

Mereka merasa bahwa lahirnya seorang anak yang cacat mencerminkan  keburukan 

mereka sendiri, terutama kalau terjadi pada kelahiran anak pertama. Perasaan 

 demikian juga menimbulkan suatu rasa malu dan kecenderungan untuk menyingkir 

dari orang-orang lain. Kemana ibu pergi bersama anaknya, selalu  merasa bahwa 

orang-orang sedang memandangi anaknya. Kadang dengan sengaja ibu  menarik 

topinya dalam-dalam sampai menutupi wajah bayinya dan membaringkan nya 

 tengkurap dalam pangkuannya supaya orang-orang tidak dapat melihatnya. Bahkan 

ketika akan periksa dokter ibu tidak bersedia menunggu antrian kawatir ada pasien 

lain melihat, bila perlu sembunyi pada salah satu sudut atau menunggu didalam 

 mobil.

Rasa marah juga sering muncul pada para orang tua kepada konselor,  pekerja 

sosial, perawat, pendidik atau pelatih, mereka dapat terjadi mengatakan: orang 

 mudah saja untuk bicara, karena tidak mengalami sendiri. Banyak orang  merasa 

sangat marah sewaktu mereka mendapatkan dirinya berada dalam situasi yang tidak 

dapat mereka ubah. Kemarahan itu dapat ditunjukkan kepada para dokter,  perawat, 

atau keluarga dan teman-teman. Kemarahan merupakan reaksi biologi yang dapat 

memberikan tenaga untuk mencari jalan keluar dari masalah. Namun kemarahan 

kadang merupakan perasaan yang kurang konstruktif dalam keadaan seperti ini. Bila 

kemarahan diarahkan kepada diri sendiri maka dapat menyebabkan depresi. Banyak 

orangtua mengalami ini sebagai perasaan putus asa dan pesimis. Mereka mudah 

menangis, sulit tidur dan makan, dan tidak ada tenaga atau semangat untuk bekerja. 

Dokter atau konselor dan tenaga medis harus memahami hal ini.
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Rasa bersalah, orang tua merasa pernah melakukan sesuatu yang sangat 

buruk di masa lalu sehingga dihukum seperti ini atau menganggap sebagai kutukan 

Tuhan. Para ibu seringkali merasa bersalah memiliki anak dengan Sindrom Down, 

karena merekalah yang mengandung anak. Seringkali, hal-hal kecil yang  pernah 

dilakukan, ataupun tidak dilakukan semasa kehamilan dianggap berpengaruh 

 dengan kejadian ini. Penting sekali untuk menyadari bahwa kesalahan  kromosonal 

yang menyebabkan Sindrom Down sudah terjadi sebelum proses pembuahan, dan 

kejadian-kejadian semasa kehamilan tidak mempunyai pengaruh apapun. Pada 

 kasus-kasus sindrom Down yang jarang (lebih kurang 5% dari seluruh kasus) di mana 

salah satu orangtua adalah pembawa kelainan (carrier), tetap tidaklah beralasan 

untuk membagi-bagi kesalahan atau saling menuduh. Setiap orang membawa dua 

salinan gen yang salah satunya dapat berpotensi buruk, dan tidak ada seorangpun 

dianggap bertanggung jawab atas susunan genetiknya. Gen-gen, yang baik ataupun 

yang buruk , diwariskan dari generasi ke generasi dalam cara yang di luar kontrol dan 

bahkan dapat terjadi hanya pada satu generasi tersebut saja terdapat perubahan 

gen yg disebut mutasi spontan (bukan karena penurunan dari nenek moyangnya).

3. MENERIMA KENYATAAN
Setelah melewati periode awal, kebanyakan orangtua mampu mengatasi 

dengan baik tantangan-tantangan dalam membesarkan anak mereka.  Kebanyakan 

orangtua melaporkan dengan senang setiap ketrampilan baru yang  berhasil  dilakukan 

anak, dan merasa bahwa anak tersebut lebih mampu daripada yang disangka 

 semula. Setiap orangtua akan menemukan caranya sendiri untuk berdamai dengan 

berbagai perasaan dan kesulitan setelah diagnosis ditegakkan. 

Keluarga atau orang tua diharapkan dapat memahami dan menyesuaikan diri 

terhadap kenyataan bahwa anaknya memiliki Sindrom Down.

Perasaan menerima dengan sabar sesuai dengan perjalanan waktu akan 

muncul. Bersamaan dengan waktu orangtua mampu menyesuaikan diri, perasaan-

perasaan yang meletup akan mereda dan menyadari bahwa orang-orang di sekitar 

kita ternyata bersahabat. Setelah anak-anak dengan Sindrom Down menunjukkan 

senyum responsif pada bulan-bulan pertama, orangtua akan merasakan bahwa ada 

perkembangan pada anak mereka sehingga meningkatkan semangat dan harapan.

Berbagi rasa dengan orang lain, membicarakan perasaan-perasaan emo-

sional tersebut untuk menghindari perasaan tertekan. Orang tua tidak usah malu 

dan takut untuk menangis dan membagi rasa frustasi kepada keluarga atau  sahabat 
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yang bersimpati. Sebagian orangtua, khususnya ayah, merasa hal ini sangat  sulit 

dan  menimbulkan hal-hal emosional yang tidak diharapkan bahkan cenderung 

 menyalahkan isteri sebagai penyebabnya. Berdasarkan pengalaman dari  wawancara 

dengan keluarga sindrom Down,  pada waktu anak lahir dan dinyatakan ada  kelainan, 

suami sama sekali tidak mau membicarakan mengenai anaknya dengan istri bahkan 

tidak dapat memahami perasaan istri. Istri merasa suami menjadi dingin dan tidak 

berperasaan. Suami sering melarikan diri dari kenyataan dengan pulang kerumah 

terlambat untuk melepaskan kesedihannya, pada saat itu istri merasa kesepian, 

muncul perasaan bersalah dan tertekan. 

Pada keadaan seperti ini maka ibu atau pasangan suami istri ini perlu 

 mencari seorang profesional yang dapat diajak berbicara. Banyak orangtua  merasa 

 sangat tertolong bila mereka menemukan seseorang konselor genetik, ahli kejiwaan 

 (psikolog), pekerja sosial, perawat kesehatan masyarakat, atau dokter yang dapat 

diajak berbagi perasaan. Seorang profesional akan mengerti bahwa perasaan bapak/

ibu sedang tidak stabil, berubah-ubah dan akan mampu menerima keadaan secara 

bertahap dari hari ke hari. Profesional seperti ini juga dapat memberikan informasi 

berguna mengenai Sindrom Down, mengenai pelayanan-pelayanan yang tersedia, 

menerangkan tentang hal-hal yang belum terpikirkan atau yang terlalu berat untuk 

dibicarakan. 

Bertemu dengan orangtua dari anak-anak penderita Sindrom Down  seringkali 

merupakan pengalaman yang sangat berharga. Bertemu dengan orangtua dari anak 

dengan Sindrom Down yang telah lebih dewasa akan memperoleh pengalaman- 

pengalaman yang berguna bagi sebagian orangtua, tetapi harus disadari bahwa 

anak dengan sindrom Down tidak selalu sama. 

Kadang-kadang ada gunanya juga untuk berkenalan dengan pasangan yang 

memiliki anak yang seusia dengan anak sendiri. Hal ini memungkinkan  berbagi 

 pengalaman dalam mengikuti tumbuh kembang anak. 

Suatu cara bertemu dengan sejumlah orangtua adalah menghadiri 

 perkumpulan orangtua atau seminar yang diselenggarakan oleh institusi untuk anak 

berkebutuhan khusus. Hal ini khususnya berguna bagi para ayah yang seringkali 

tidak memiliki kesempatan untuk menjumpai orangtua lainnya di kelompok bermain 

dan kursus-kursus intervensi dini. Beberapa kota besar seperti Jakarta telah berdiri 

perkumpulan orang tua penderita sindrom Down yang dapat memberikan informasi 

tentang pengasuhan dan pendidikan anak dengan sindrom Down.
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4. PERGAULAN DI MASYARAKAT
Banyak dari orang tua yang menutup diri tidak mau bergaul dengan  lingkungannya 

bahkan menolak undangan dari teman. Setiap kali mendapatkan undangan  selalu 

mencari-cari alasan, sesungguhnya hal itu disebabkan karena rasa takut dan rendah 

diri menghadapi masyarakat, namun bila pada acara keluarga terpaksa tidak dapat 

menghindar. Ternyata dengan bergaul dengan masyarakat menimbulkan rasa 

 senang, banyak teman yang merasa rindu dan menyambut kehadirannya. 

Perasaan malu atau ingin melindungi anak yang tidak normal membuat 

 banyak orangtua menjauhi orang-orang lain pada masa-masa setelah kelahiran 

anak mereka. Walaupun pada mulanya terasa sulit, namun orang tua harus  mencoba 

atau bahkan memaksakan diri untuk keluar rumah, bersilaturahmi dan  mendapatkan 

 kembali kehidupan yang normal. Kembali beraktifitas seperti sediakala merupakan 

cara yang amat baik untuk mengatasi masalah dan mengurangi kecemasan bagi 

banyak orangtua terutama ibu. Aktifitas yang positif bagi ibu yang bekerja akan 

 lebih mudah dilakukan, namun bagi ibu rumah tangga perubahan ini akan sulit 

 kalau tetap terbenam dalam perhatian dan perawatan anak. Bagi ibu rumah  tangga 

 menyibukkan diri, berjalan-jalan keluar dari rumah, mengikuti kursus, berekreasi 

membantu  mengurangi kecemasan, walaupun akan lebih sulit dengan membawa 

bayi yang masih kecil. Rasa malu dan tertekan karena bayinya tampak tidak seperti 

bayi lain harus ditepis. 

5. MENERIMA KEADAAN 
Orangtua dari anak-anak dengan Sindrom Down mempunyai begitu banyak 

 pertanyaan. Orangtua dari bayi-bayi dengan Sindrom Down sering bertanya  mengenai 

pendidikan anak, pekerjaan dimasa depan, dan bahkan kehidupan  perkawinan serta 

seksualitas. 

Masa depan anak jangan direncanakan terlalu jauh sejak bayi lahir karena 

masih banyak pilihan-pilihan yang tersedia seiring dengan perkembangan anak dan 

perjalanan waktu. Kebanyakan orangtua dapat menyesuaikan diri terhadap  fakta 

bahwa anak mereka menderita Sindrom Down, dan mengatasinya dengan baik 

pada tahun-tahun berikutnya. Namun demikian, ada saat-saat di mana perasaan 

sedih muncul kembali, walaupun tidak seberat saat awal. Kesulitan dan rasa  sedih 

 muncul misalnya saat anak sudah usia sekolah, kemana harus bersekolah, ada rasa 

tidak rela bila anak masuk sekolah khusus dan saat anak mencapai usia  pubertas, 

 terutama pada anak perempuan akan mendapatkan haid. Seringkali, sulit  mengetahui 
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 mengapa kesedihan yang pernah terjadi muncul kembali. Ada orang tua yang tidak 

sanggup membawa bayinya pulang atau menitipkan anaknya kepada neneknya 

 dengan alasan repot karena ibu harus segera masuk kerja.  Alasan ini sering hanya 

suatu ekspresi bahwa sebenarnya ada rasa malu dan tertekan bila anak diketahui 

tetanggga dan teman-teman dari kantornya.  Perlakuan ini tidak benar, karena meng-

asuh anak dengan kasih sayang dalam keluarga yang utuh ayah, ibu dan kakaknya 

akan merangsang perkembangan syaraf anak dan intelegensinya.
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1. PERANAN KONSELOR GENETIK 
Di Indonesia sangat jarang dokter genetika maupun konselor genetika. Pendidikan 

spesialis ini belum tersedia di Indonesia.  Namun dikota besar seperti  Jakarta, 

 Yogyakarta, Bandung dan Semarang telah tersedia dokter dengan peminatan 

 genetika medik, bahkan pendidikan Konselor genetika telah tersedia di Universitas 

Diponegoro Semarang.  Biasanya anak dengan kelainan genetika termasuk  Sindrom 

Down akan ditangani oleh seorang dokter anak, namun demikian bila tersedia 

dokter ahli genetika dan konselor genetika orang tua akan sangat dibantu dengan 

 penjelasan yang lebih detail dan tersedia waktu yang lebih lama.  

Pada saat dokter atau seorang konselor genetik memberitahukan  diagnosis 

tersebut, orang tua akan merasa stres, menolak, seluruh tubuh menjadi kaku, panas 

dan dingin, yang terdengar adalah satu-satunya kata-kata ”Sindrom Down dan 

 gangguan intelektual atau keterbelakangan mental pada anak dikemudian hari”.

Kebutuhan Akan Dokter
& Konselor Genetik

Bab III. 
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Orangtua seolah-olah sedang berkabung atas hilangnya anak yang  mereka 

harapkan untuk dimiliki, dan bahkan saat baru terjadi dirasakan lebih sukar  karena 

tuntutan-tuntutan yang harus diberikan kepada bayi mereka yang baru. Pada saat 

seperti ini orang tua membutuhkan kesempatan-kesempatan untuk  menyatakan 

 kesedihan kepada konselor atau keluarga dan sahabat agar terasa lega dan 

mendapatkan pendapat atau dukungan yang positif.

Semua orangtua melewati fase ini, walaupun mungkin hanya sejenak setelah 

akhirnya dapat menerima bahwa anak mereka memiliki Sindrom Down. Pada saat 

ini seorang konselor genetik sangat berperanan, yang secara bertahap  memberikan 

 keterangan sebagai konseling informatif dahulu untuk memberi kesempatan 

 beberapa hari kepada orang tua untuk menerima keadaan. Karena saat itu orang tua 

akan sangat syok dan bahkan diikuti kondisi fisik seperti merasa tubuh menjadi  dingin 

ataupun berkeringat, mual, hampir pingsan, atau mengalami dorongan yang amat 

besar untuk melarikan diri atau menolak. Pada saat ini orang tua sering tidak dapat 

mendengarkan, dan mengerti, apa yang sedang diterangkan oleh konselor  genetik 

atau dokter. Bila sudah beberapa hari, saat Ibu setelah melahirkan  menjelang pulang 

kembali kerumah atau saat orang tua datang kembali dengan membawa  konfirmasi 

hasil laboratorium analisis kromosom maka konselor dapat memulai memberikan 

konseling suportif, bagaimana menghadapi anak dengan sindrom Down. Saat ini 

orang tua jangan segan-segan meminta konselor/ dokter untuk mengulangi  kembali 

semua keterangan agar tidak menimbulkan pengertian yang salah. Orang tua 

 perlu mendapatkan penjelasan bagaimana risiko terulangnya kembali kehamilan 

 dengan bayi sindrom Down terutama bagi pasangan muda yang baru pertama kali 

mempunyai anak. Sindrom Down memang penyakit  genetik yang cacatnya pada 

 bahan keturunan, namun Down sindrom biasanya bukan  penyakit menurun. Hanya 

 kurang dari 5% penyakit ini merupakan penyakit menurun  karena salah satu dari 

orang  tuanya adalah seorang pembawa sifat (carrier) kelainan  kromosom 21. Oleh 

 karena itu orang tua dari anak dengan Sindrom Down perlu dilakukan pemeriksaan 

kromosom terutama bagi mereka yang masih ingin mempunyai anak lagi. Risiko 

 berulangnya kembali kehamilan dengan bayi sindrom hanya kurang dari 1% bila 

kedua orang tuanya bukan pembawa sifat dan ibu dengan usia masih kurang dari 

35 tahun.  Makin tua seorang ibu makin mempunyai risiko mempunyai anak  dengan 

Sindrom Down. Oleh karena itu pada ibu hamil dengan usia lebih dari 35 tahun perlu 

dilakukan diagnosis prenatal yang dapat mendeteksi kelainan kromosom pada bayi 

dalam kandungan.
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2. KONSELING GENETIKA KEPADA ORANG TUA DAN KELUARGA
Orangtua biasanya menyadari bahwa anaknya memiliki Sindrom Down pada saat-

saat mereka sedang dalam keadaan rapuh dan tertekan. Keadaan menjadi  semakin 

sulit oleh cara pemberitahuan kepada keluarga yang kurang pas tentang  diagnosis 

penyakit tersebut, bagaimana pewarisannya, risiko munculnya kembali pada 

anak berikutnya dan bagaimana penangannnya. Penelitian menunjukkan bahwa 

 kebanyakan orangtua lebih suka diberitahu sedini mungkin.

Banyak orangtua menyatakan ketidakpuasannya terhadap cara mereka 

 diberitahu untuk pertama kalinya. Sering salah satu orangtua biasanya ayah nya 

diberitahu tersendiri, dan ia diharapkan untuk menceritakan lebih lanjut kepada 

 pasangannya. Orangtua mengeluh tentang penanganan yang bersifat melepas 

tanggung jawab, tidak adanya kerahasiaan pribadi pada saat pemberitahuan dan 

tidak diberikan cukup waktu untuk bertanya atau bahkan memberikan vonis yang 

menyakitkan misalnya anak ibu menderita penyakit genetik yang biasanya menurun 

sehingga ibu jangan hamil lagi. Sehingga membuat para orangtua yang merasa sakit 

hati dan kecewa dengan cara yang kurang nyaman dalam menangani permasalahan 

pada saat mereka sedang sedih, tertekan dan penuh harapan.

Sekarang telah ada kepedulian diantara dokter mengenai cara-cara yang 

 tepat memberitahu orangtua tentang diagnosis anak mereka, dan upaya terus 

 dilakukan untuk mendidik para mahasiswa kedokteran dan para praktisi supaya lebih 

memahami dan kompeten dalam hal ini. 

Sindrom Down termasuk penyakit genetik yang menyebabkan gangguan 

 intelektual yang paling sering, secara relatif jarang didapatkan pada kelahiran bayi, 

namun banyak dokter/ penolong persalinan memiliki pengetahuan dan  pengalaman 

terbatas mengenai kondisi ini. Hal demikian menyebabkan orangtua seringkali 

 disodori gambaran negatif yang tidak realistik mengenai Sindrom Down berdasarkan 

informasi yang sudah ketinggalan jaman dan tidak lagi tepat.

Gambaran pasti mengenai apa yang akan terjadi pada anak mereka  sulit 

 disampaikan kepada orangtua, karena keadaan anak-anak dengan Sindrom Down 

sangat bervariasi, sulit untuk memperoleh suatu keseimbangan antara  terlalu 

 pesimis di satu sisi, dan memberikan harapan palsu di sisi lain. Daftar panjang 

masalah- masalah yang mungkin timbul cenderung menyesatkan. Seorang dokter 

atau  konselor yang profesional sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi dan 

konseling yang benar.
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3. HUBUNGAN DALAM KELUARGA 
Hubungan antara suami istri merupakan salah satu faktor terpenting yang 

 menentukan bagaimana orangtua beserta anak-anaknya dapat menghadapi ber-

bagai tantangan dalam menghadapi kelahiran seorang anak dengan Sindrom 

Down. Beban  memiliki anak dengan Sindrom Down tampaknya tidak begitu mem-

pengaruhi hubungan  perkawinan, mungkin karena kejadian kelahiran anak dengan 

sindrom Down biasa nya bukan pada anak pertama dan pada usia perkawinan yang 

sudah cukup lama. Kenyataannya, banyak orangtua melaporkan bahwa adanya 

anak  ter sebut membuat hubungan mereka menjadi lebih erat, merasa saling mem-

butuhkan dan membantu. Namun demikian juga terjadi hubungan antara suami 

istri yang kurang baik sampai terjadi perceraian, terutama pada istri yang pemba-

wa  sifat  (carrier) kromosom translokasi atau yang terjadi pada anak pertama pada 

 pasangan  perkawinan yang masih muda. Kegagalan perkawinan tidak semata-mata 

karena kelahiran seorang anak dengan Sindrom Down, kondisi ketegangan dalam 

 keluarga sendiri membuahkan hubungan suami istri tidak harmonis. Di negara maju 

atau negara yang sudah berkembang dimana wanita sering mengutamakan karir 

 dahulu baru kemudian membina rumah tangga sehingga sering terjadi pernikahan 

atau kehamilan pada usia mendekati akhir masa reproduksi. Pemberian konseling 

prenatal bahwa pada ibu hamil dengan diagnosis bayi dalam kandungan menderita 

Sindrom Down,  sering tidak diikuti dengan pengakhiran kehamilan. Kelahiran se-

orang anak menjadi  lebih dipertimbangkan walaupun akan menderita Sindrom Down 

karena kesempatan mendapatkan anak sudah menurun. Suami dan istri menerima 

kehadiran anak  dengan bahagia dan bersamaan dengan itu memberikan intervensi 

dini dan lingkungan di mana anak-anak dapat bertumbuh kembang lebih sempurna. 

Hubungan yang baik terbina bila masing-masing pasangan selalu saling membagi 

perasaannya, saling mendukung dalam masa-masa sukar dan mengusahakan agar 

selalu dapat melewatkan waktunya bersama-sama. Menyembunyikan perasaan 

akan menimbulkan kesalah pahaman dan meingkatkan ketegangan. Seringkali salah 

satu pasangan, biasanya istri lebih suka untuk membicarakan persoalan-persoalan 

yang dihadapinya sementara pasangannya merasa lebih baik tidak mendiskusikan-

nya. Kedua pasangan selayaknya berbagi tanggung jawab dalam mengasuh anak 

dengan Sindrom Down. Suami dan istri harus mencoba bersama-sama menghadiri 

pertemuan dengan dokter untuk mengetahui kondisi anak dan pertemuan-pertemuan 

sekolah, serta berperan aktif dalam mengambil keputusan. 

Anak dengan sindrom Down sangat banyak membutuhkan waktu orangtua, 
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oleh karena itu penting untuk memanfaatkan pengasuh anak, tempat penitipan anak, 

dan pelayanan-pelayanan lain supaya orang tua dapat mempunyai waktu untuk diri 

sendiri. Sekarang banyak program-program intervensi dan sekolah-sekolah khusus, 

namun tetap membutuhkan perhatian, kasih sayang dan perawatan dari orang tua, 

pengasuhan didalam asrama atau panti sudah tidak dianjurkan. Anak-anak akan 

berkembang paling baik di dalam keluarga dimana orangtua mereka memiliki waktu 

setiap saat untuk bersama anak-anak.

Didalam keluarga kakak dari penderita Sindrom Down biasanya dapat 

 menerima adiknya, namun ada orang tua yang berusaha menitipkan anaknya yang 

Sindrom Down di panti asuhan atau di rumah neneknya hanya untuk  melindungi 

saudara kandung dari beban emosi. Hal ini seringkali menimbulkan penyesalan dan 

rasa bersalah di kemudian hari, bila saudara mereka itu tidak dapat menjadi  bagian 

dari keluarga. Saudara kandung perlu mengetahui bahwa adiknya menderita  Sindrom 

Down dengan gejala yang spesifik, sehingga dapat mengatasi komentar- komentar 

dan sikap dari anak-anak lain atau tetangga yang kadang berupa ejekan. Bila orang 

tua membawa bayi itu pulang, sejak awal bayi diikut sertakan dalam  aktifitas-aktifitas 

keluarga, dan menghargai setiap prestasinya, sehingga kakak-kakaknya biasanya 

akan menyesuaikan diri dengan baik. Penjelasan kepada kakaknya memang  harus 

dengan hati-hati tergantung pada umurnya, pada anak yang masih kecil mungkin 

akan merasa kurang mendapat perhatian dan akan memberikan reaksi mudah 

 uring-uringan dan rasa cemburu, sedangkan pada anak yang lebih besar cenderung 

banyak mengajukan pertanyaan, bagi yang sudah mengenal internet maka mereka 

akan mencari tahu dengan berselancar di internet.

Dalam pembagian tugas sehari-hari dirumah orang tua sebaiknya  berusaha 

tidak membedakan antara anak yang menderita sindrom Down dan yang normal.   

Walaupun anak dengan Sindrom Down mungkin tidak cakap, tetap harus ada 

 tugas-tugas yang diharapkan dapat dikerjakan olehnya. Bila seorang anak diharap-

kan membawa bekas piring makannya ke tempat cucian dan anak dengan  Sindrom 

Down agaknya tidak dapat melakukan hal itu, dia dapat diminta menjalankan 

 tugasnya dengan dibantu oleh ibunya. Hal ini juga memberi keuntungan bagi anak, 

karena anak mendapatkan pelatihan dan mengembangkan rasa percaya diri dan 

kemandirian.
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1. CIRI-CIRI KARAKTERISTIK PENDERITA SINDROM DOWN
Anak dengan sidrom Down menunjukkan perbedaan fisik mencolok bila  dibandingkan 
dengan anak normal. Anak pasti akan memiliki banyak karakteristik individual yang 
diwariskan dari orangtuanya. Dia mungkin mirip ibunya, ayahnya, neneknya atau 
bibinya. Rambutnya dapat hitam, coklat dan lurus atau keriting. Kulitnya mungkin 
sawo matang atau kuning langsat  dan dapat memiliki berbagai karakteristik yang 
sedemikian banyak yang membuat kita semua berbeda satu sama lain. Perbedaan 
ini tidak saja pada penampilan fisik tetapi juga pada temperamen dan berbagai 
 kemampuannya. Anak-anak dengan Sindrom Down biasanya ceria dan  berkemauan 
keras. Sebagian menyukai musik, sementara yang lainnya tidak tertarik sama  sekali. 
Sebagian sangat energetik, yang lain kurang aktif. Semua penderita sindrom Down 
mengalami disabilitas intelektual pada derajat yang berbeda-beda, namun  umumnya 
ringan dengan IQ diatas 50 s/d 90. Dahulu orang menyebut sebagai anak  idiot, 
 retardasi mental atau digolongkan anak cacat, istilah ini diluar negeri sudah tidak 
dipakai lagi karena menyakitkan untuk didengar orang tua atau keluarganya dan 
dianggap suatu pelecehan. Bahkan istilah retardasi mental sekarang juga  sudah 
 ditinggalkan diganti dengan disabilitas intelektual atau gangguan  perkembangan 
 intelektual. Beberapa pusat pelatihan anak-anak dengan disabilitas atau  difabel 
 biasa menyebut anak-anak dengan kebutuhan khusus. Anak-anak dan orang 
 dewasa dengan Sindrom Down berbeda-beda dalam penampilan, temperamen dan 

Mengenal Anak Dengan
Sindrom Down

Bab IV. 
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kemampuannya. Setiap orang merupakan individu yang unik. 
Pada kebanyakan anak dengan Sindrom Down, keadaan tersebut dapat 

diketahui pada saat kelahiran atau segera sesudahnya. Pada sebagian besar  kasus, 
dokter dapat memastikan diagnosisnya berdasarkan penampilan anak saja, dan 
pada beberapa kasus, dokter mungkin mencurigai bahwa anak memiliki Sindrom 
Down, namun diagnosis pastinya perlu menunggu hasil uji kromosom. 

Ciri fisik penderita sindrom Down sangat bervariasi untuk tiap kasus.  Banyak 
anak dengan sindrom ini memiliki tidak lebih dari enam atau tujuh ciri, tetapi ada satu 
ciri yang selalu terdapat pada orang dengan Sindrom Down yaitu adanya ketidak-
mampuan intelektual. Kadang-kadang orangtua menjadi cemas karena terdapat juga 
ciri-ciri karakteristik dari Sindrom Down pada dirinya atau pada anak-anaknya yang 
lain. Setiap orang normal dapat memiliki satu atau dua ciri eksternal seperti yang ter-
lihat pada Sindrom Down. Ini adalah hal yang normal dan tidak berhubungan dengan 
sindrom tersebut, dan tidak berarti bahwa individu tersebut membawa sindrom ini.

Di masa lampau, perhatian utama ditujukan kepada banyak ciri-ciri minor yang 
berhubungan dengan sindrom ini. Hal ini disebabkan karena sebelum tahun 1959 
 tidak terdapat pemeriksaan kromosom yang dapat dengan pasti menentukan apakah 
seorang anak memiliki sindrom ini atau tidak. Karenanya banyak ciri yang  diuraikan 
dan sejumlah karakteristik seperti pola sidik jari, dipelajari sampai  terperinci. Hal ini 
sekarang tidak diperlukan lagi.

Ciri-ciri yang tertulis di bawah ini adalah ciri yang bermanfaat dalam  mengenali 
sindrom tersebut dan merupakan referensi bagi orangtua.

Gambar 1. Wajah sindrom Down yang khas

16578056_BUKU SINDROM DOWN_T-23



24 Sindrom Down, Sultana Faradz

Kepala
Biasanya bagian belakang kepala agak rata yang disebut sebagai brakisefali dan flat 

occiput

Mata
Mata pada hampir semua anak dan orang dewasa dengan Sindrom Down  sipit 

 miring keatas. Seringkali terdapat suatu lipatan kulit yang kecil yang berjalan 

 vertikal  diantara sudut dalam mata dan jembatan hidung. Ini dikenal sebagai lipatan 

 epikantus. Hal ini sering terlihat juga pada bayi normal. Pada anak normal maupun 

pada anak dengan Sindroma Down, lipatan ini menjadi kurang menonjol dan dapat 

hilang  sewaktu anak bertumbuh. Lipatan epikantus penting diketahui karena dapat 

memberi  kesan  seolah-olah mata anak tersebut juling. Jembatan hidung yang rata 

memberikan  kesan jarak kedua mata berjauhan yg disebut dengan hipertelorisme.

Kedua mata dapat memiliki bercak putih atau kuning muda di sekitar tepian iris 

Gambar 2. Kepala anak dengan 
Sindrom Down rata pada bagian belakang
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 (bagian mata yang berwarna hitam). Bercak-bercak ini disebut bintik Brushfield, 

mengikuti nama seorang dokter Inggris Dr. T. Brushfield (1858-1937). Bintik-bintik 

ini dapat juga ditemukan pada anak-anak normal. Bintik-bintik tersebut seringkali 

 menghilang di kemudian hari bilamana iris berubah menjadi berwarna coklat.

Rambut
Rambut anak-anak dengan Sindrom Down biasanya lemas dan lurus.

Leher
Bayi-bayi yang baru lahir dengan Sindrom Down dapat memiliki kulit berlebihan pada 

bagian belakang leher, namun hal ini biasanya berkurang sewaktu mereka tumbuh. 

Anak-anak yang lebih besar dan dewasa cenderung memiliki leher yang pendek dan 

lebar.

Mulut
Rongga mulut sedikit lebih kecil dari rata-rata, dan lidahnya sedikit lebih besar. 

 Kombinasi ini membuat sebagian anak mempunyai kebiasaan untuk menjulurkan 

lidahnya. Orangtua seringkali dapat menghentikan kebiasaan ini dengan mengajar-

kan pada anak untuk meletakkan lidahnya di dalam mulut sejak usia dini.

Tangan 

Kedua tangan cenderung lebar, dengan jari-jari pendek. Jari kelingking kadang-

kadang hanya memiliki satu sendi (2 ruas) dan bukan dua seperti biasanya. Jari ke-

lingking ini mungkin juga sedikit melengkung ke arah jari-jari lain disebut klinodaktili 

yang kadang-kadang suatu karakteristik yang menurun pada sejumlah keluarga di 

mana hal tersebut tidak berkaitan dengan Sindrom Down.

Telapak tangan mungkin hanya memiliki satu alur yang melintang (horisontal), bila ada 

dua garis keduanya mungkin memanjang melintasi tangan, dapat  terjadi pada satu 

tangan atau keduanya. Pada orang normal biasanya rajah tangan  berbentuk  seperti 

huruf M. Anak kecil dengan Sindrom Down mungkin tidak dapat  menggenggam 

 banyak benda sebagaimana yang dapat dilakukan anak-anak  normal, mungkin 

 karena jarinya yang pendek.
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Kaki 
Kedua kaki cenderung pendek dan gemuk dengan jarak yang lebar antara jari kaki 

pertama dan kedua (celah sandal), yang mungkin disertai dengan suatu alur rata 

pada telapak kaki.

Gambar 3. Alur telapak tangan melintang/ horisontal (A) dan jari kelingking (ke 5) 
tangan kanan melengkung ke dalam (clinodactily), jari kelingking tangan kiri hanya 
mempunyai 2 ruas ( ). 

A
B

Gambar 4. Gambar kaki dengan celah sandal pada jari 1 dan 2
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Otot dan Persendian
Tungkai dan leher anak-anak kecil dengan Sindrom Down seringkali terkulai. 

 Lembeknya otot ini dinamakan hipotonia, yang berarti mempunyai tonus rendah/ 

lemah. Tonus adalah tahanan yang diberikan oleh otot terhadap tekanan pada waktu 

otot dalam keadaan relaksasi. Kekuatan otot-otot biasanya normal. 

Tonus rendah lebih menonjol pada bayi baru lahir sehingga disebut floppy baby (bayi 

lentur). Tonus ini selalu paling rendah pada tahun-tahun awal, dan membaik  sewaktu 

anak tersebut bertambah besar, sehingga tonus rendah tidak menjadi masalah 

pada anak remaja ataupun dewasa. Penggantung sendi juga lebih lentur sehingga 

 persendian sering mudah melipat, dapat dilipat berlawanan arah seperti penari balet.

Ukuran tubuh
Anak-anak dengan Sindrom Down biasanya mempunyai berat badan lebih kecil 

daripada berat rata-rata. Panjang tubuhnya sewaktu lahir juga lebih kecil.  Semasa 

kanak-kanak mereka tumbuh dengan teratur namun lambat, dan pada keadaan 

 dewasa umumnya lebih pendek daripada anggota keluarga yang lain. Tinggi  mereka 

biasanya berkisar sekitar di bawah tinggi rata-rata orang normal, yaitu kira-kira 

145-168 cm pada laki-laki dan 132-155 pada wanita (untuk referensi orang Barat), 

 tentunya pada orang Indonesia akan lebih pendek lagi.

2. PENYEBAB SINDROM DOWN
Sewaktu orangtua diberitahukan bahwa bayi mereka yang baru lahir  memiliki 

 sindrom Down, salah satu dari pertanyaan pertama yang muncul pada mereka 

 adalah : Bagaimana hal ini dapat terjadi?. Dengan kemajuan ilmu genetika kita 

dapat  bersama-sama menjawab pertanyaan ini. Mari kita pelajari struktur sel yang 

 merupakan bagian dari ilmu genetika.

Sel, Kromosom dan Gen
Untuk mengerti bagaimana terjadinya Sindrom Down, pertama-tama kita mesti 

 melihat kepada komponen-komponen terkecil dari tubuh: yaitu, sel, kromosom, DNA 

dan gen.

Tubuh manusia terdiri dari sel-sel kecil yang tidak terlihat dengan mata telanjang, 

 namun dapat tampak melalui sebuah mikroskop cahaya. Setiap sel-sel ini menyerupai 

batu bata yang menyusun sebuah bangunan organ tubuh. Seluruh sel tubuh berasal 
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dari satu sel tunggal yang terbentuk dari penyatuan sel telur ibu dan sel sperma ayah 

yang membentuk gamet saat proses pembuahan.

Masing-masing sel membawa satu inti kecil (nukleus) di tengahnya, yang merupakan 

satu kantong kecil yang berisi bahan-bahan genetika (kromosom, DNA dan gen-gen) 

yang diwariskan dari orangtuanya.

Dalam keadaan normal didalam 1 inti sel terdapat 46 kromosom dan diperkirakan 

terdapat 30-50.000 gen pada setiap inti sel. Masing-masing mengontrol  pembuatan 

satu protein khusus, dan karenanya menentukan salah satu karakteristik  tubuh. 

 Selama perkembangan janin dalam kandungan hampir seluruh gen dalam tiap 

inti sel  dipergunakan bersama-sama untuk mengontrol pekerjaan dari sel-sel 

 selama  periode perkembangan tersebut. Oleh sebab itu, kesalahan gen seringkali 

 menyebabkan perkembangan abnormal pada janin.

Gen-gen tidak terletak bebas di dalam nukleus, melainkan berkelompok seperti 

 manik-manik yang terjalin pada dua utas tali yang berpilin di untaian yang dinamakan 

DNA dan DNA ini berada didalam kromosom. Sewaktu sel membelah membentuk 

dua sel baru, sebagaimana terjadi pada waktu pertumbuhan sel badan, nukleus 

membelah menjadi dua belahan yang sama.

Setiap sel tubuh memiliki 46 kromosom yang terdiri dari 22 pasang kromosom 

 autosom (yaitu kromosom 1 sampai dengan 22) dan sepasang kromosom seks atau 

penanda kelamin XX (perempuan) atau XY (laki-laki), yang separuhnya (X atau Y) 

berasal dari salah satu orangtua bapak atau ibunya. Setiap kali sebuah sel badan 

membelah menjadi dua, sel-sel baru yang terbentuk mempunyai jumlah kromosom 

yang sama yaitu 46 buah.

Berbeda pada sel telur (ovum) dan sel spermatosoa yang hanya memiliki separuh 

jumlah tersebut, yaitu 23 kromosom dengan kromosom penanda seks X atau Y. Pada 

waktu terjadi proses pembuahan sel telur dan sperma bersatu, terbentuk sebuah sel 

individu baru yang terdiri atas 46 kromosom.
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Bagaimana mengidentifikasi kromosom 
Tubuh manusia terdiri dari sel-sel, yang didalamnya terdapat inti, didalam inti  terdapat 

kromosom yang jumlahnya 46 pada orang normal. Untuk memastikan  diagnosis 

 penderita sindrom Down perlu dilakukan pemeriksaan kromosom (sitogenetika) 

dari sel darah putih yang ditumbuhkan selama 3 hari dan sel dipanen, kemudian 

dinding inti dipecah dan diwarnai agar kromosom dapat dilihat dibawah mikroskop 

cahaya. Gambar kromosom dapat difoto melalui mikroskop tersebut, dan selanjut-

nya  dengan menggunakan perangkat lunak komputer gambar tiap-tiap kromosom 

disusun menurut nomor urut dan ukurannnya dimulai dari yang terbesar sesuai peta 

yang sudah diakui secara internasional (International System for Human  Cytogenetic 

 Nomenclature / ISCN). Khusus untuk kromosom seks tanpa nomor melainkan di-

tuliskan dengan huruf X dan Y. Seorang laki-laki memiliki satu kromosom X yang 

 berasal dari ibunya dan satu Y  yang berasal dari bapaknya. Seorang perempuan 

memiliki dua kromosom X yang masing-masing berasal dari bapak dan ibunya.

Pada penderita sindroma Down jumlah kromosom 21 tidak sepasang  melainkan 

3 (trisomi) sehingga jumlah total kromosom menjadi 47 dengan kelebihan satu 

 kromosom 21.

Gambar 5.  Sel, inti sel, Kromosom dan DNA 
Inti sel terletak ditengah sel dan mengandung kromosom. Didalam kromosom terdapat DNA 
yang merupakan 2 utas yang berpilin, sebagian kecil dari DNA adalah menandai gen 

Inti / nukleus

Sel Kromosom DNA

Gen
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KESALAHAN KROMOSOMAL PADA SINDROM DOWN
Sindrom Down muncul bila terdapat kelebihan satu kromosom 21. Kelebihan 

 kromosom ini menyebabkan kelebihan gen-gen yang terkandung di dalamnya, 

 sehingga protein-protein tertentu terbentuk secara berlebihan di dalam sel. Hal ini 

mengganggu pertumbuhan normal di dalam tubuh janin. Protein-protein yang terlibat 

dan bagaimana mereka bekerja, sampai saat ini belum diketahui.

Kelebihan kromosom 21 menyebakkan ekspresi gen yang berlebihan yang 

terletak pada lengan panjang kromosom 21 diantaranya adalah gen  superoxide 

 dismutase untuk amyloid yang menyebabkan penuaan dini pada otak.  Sekarang 

diketahui bahwa tidak perlu terdapat tambahan seluruh kromosom 21 untuk 

 menyebabkan Sindrom Down, kelebihan dari lengan panjang kromosom 21 inilah 

yang memunculkan gejala klinis sindrom Down. Sisa bagian kromosom 21 lainnya 

tampaknya tidak mempunyai peranan dalam menghasilkan sindrom ini.

Pada penderita sindrom Down juga mempunyai sel darah putih  limfosit 

yang lebih sedikit yang menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh dan  mudah 

 mengalami infeksi. Bayi dengan Sindrom Down ketika lahir sudah  menunjukkan 

 perbedaan-perbedaan. Bayi tersebut, memiliki lebih sedikit sel-sel otak dan 

 mempunyai kelainan pembentukan otak, sehingga akan mengalami keterlambatan 

perkembangan fisik maupun intelektual. Perubahan-perubahan ini sudah  berlangsung 

sebelum kelahiran, dan tidak dapat dipulihkan kembali setelah bayi lahir.

Keberadaan suatu kromosom tambahan juga mempengaruhi daya tahan 

 hidup janin sehingga 80% kehamilan dengan sindrom ini berakhir dengan keguguran. 

3. JENIS-JENIS SINDROM DOWN BERDASARKAN ANALISIS KROMOSOM
Semua anak dengan Sindrom Down memiliki kelebihan kromosom 21 di dalam 

sel-sel mereka, yang menunjukkan 3 variasi gambaran kromosom.  Bentuk-bentuk 

 kelainan kromosom ini yang penting untuk diketahui, karena peluang orang tua untuk 

memiliki anak lagi dengan sindrom yang sama bergantung pada jenis yang mana 

yang dimiliki anak. Ketiga bentuk kelainan kromosom yang dimaksud adalah trisomi 

21 klasik, translokasi, dan mosaik. 

1. Trisomi 21 Klasik
Sebagian terbesar (95%) anak-anak dengan Sindrom Down, memiliki 

 kelebihan satu kromosom 21 secara utuh pada setiap sel didalam tubuhnya.   Kelain an 

kromosom ini disebut Trisomi 21 (tri = tiga dan somi berasal dari kata kromosom), 
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merupakan bentuk yang paling umum dari Sindrom Down. Kejadian ini dapat muncul 

pada bayi yang dilahirkan oleh ibu dalam segala umur, walaupun  umumnya  dilahirkan 

oleh ibu pada usia diatas 35 tahun.  Trisomi 21 disebabkan karena salah satu orang 

tua (ayah atau ibunya) memberi kontribusi kelebihan 1 kromosom 21 karena ada 

gangguan pembelahan sel telur atau sel sperma.

Dalam keadaan normal, pada waktu awal sel telur atau sperma terbentuk 

mempunyai 46 kromosom, dalam masa dewasa pada proses pemasakan sel gamet 

di dalam ovari (indung telur) atau testis satu sel membelah membentuk dua sel baru, 

yang masing-masing mempunyai jumlah kromosom separuh dari jumlah semula 

(23). Pada Trisomi 21 klasik, pembelahan ini berlangsung abnormal, dan kromosom 

21 sel telur atau sel sperma gagal memisah (non disjuntion). Selama proses pema-

sakan sel telur atau sel sperma, kedua kromosom nomor 21 pada sel asal terletak 

 berdampingan sebelum pembelahan sel. Tetapi masing-masing kromosom tidak 

bergerak ke arah berlawanan untuk menjadi bagian dari salah satu dari kedua sel 

yang baru, tetapi mereka bergerak bersama-sama menuju 1 sel. Sel-sel baru yang 

terbentuk dari gagal pisah terdiri dari sebuah sel dengan dua buah kromosom nomor 

21, dan sel belahan yang satunya lagi tanpa kromosom nomor 21 sama sekali. Sel 

yang terakhir ini tidak dapat bertahan hidup dan segera mengalami degenerasi.

Gambar 6. Proses gagal memisah sel gamet
Proses salah pembelahan sel, kromosom 21 yang seharusnya terpisah dikedua sel telur, disini 
tetap bergandengan

Orang tua

Gamet

Gagal memisah Benar memisah

Tidak hidup

Trisomi 21

Hasil
pembuahan

16578056_BUKU SINDROM DOWN_T-31



32 Sindrom Down, Sultana Faradz

Gambar 7. Kromosom trisomi 21 perempuan 
Tampak Kromosom nomer 21  yang berjumlah 3 sehingga total kromosom menjadi 47 pada 
Penderita sindrom Down Perempuan (gambar dari laboratorium Cebior Fakultas Kedokteran 
Universitas Diponegoro).

Gambar 8.  Kromosom Penderita sindrom Down laki-laki
Terdapat tambahan 1 kromosom 21 secara konsisten didalam semua sel (gambar dari 
 laboratorium Cebior Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro FK Undip).
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Anak-anak dengan Sindrom Down yang disebabkan oleh trasnslokasi 

 kromosom menunjukkan gejala klinis tidak berbeda dari anak-anak dengan Sindrom 

Down yang disebabkan trisomi klasik. Kenyataannya  bahwa anak-anak dengan 

translokasi tidak memiliki kelebihan bagian atas (lengan pendek) kromosom 21, hal 

2. Translokasi
Pada sekitar 4% kasus, Sindrom Down muncul karena adanya kelebihan suatu 

bagian dari kromosom 21 yang menempel pada kromosom lain. Hal ini  terjadi ketika 

bagian atas yang kecil dari kromosom 21 dan satu dari kromosom lain  (biasanya 

kromosom 14) putus, dan kedua bagian yang tersisa saling melekat satu sama 

lain pada ujung-ujungnya. Proses dimana satu kromosom berpindah dan melekat 

 kepada kromosom lain disebut translokasi. Sampai sekarang masih belum diketahui 

sebab terjadinya translokasi, namun diketahui bahwa dalam terjadinya translokasi 

usia orangtua tidak ada peranan.

Kromosom-kromosom tertentu yang sering terlibat dalam translokasi  dengan 

kromosom 21. Biasanya adalah kromosom bentuk akrosentrik (yang  lengan 

 pendeknya hanya berbentuk seperti antena) yaitu kromosom 13,14 ,15,22 atau 

kromosom 21 lainnya (14 adalah yang tersering). Semua kromosom-kromosom 

ini mempunyai ujung-ujung kecil (seperti antena) yang secara genetik inaktif, yang 

dapat putus dan hilang tanpa menimbulkan efek buruk.

Gambar 9 Kromosom 21 Translokasi. 9 a. Kromosom Penderita sindrom Down laki-laki 
dengan kelebihan kromosom 21 yang menempel/ translokasi pada lengan pendek kromosom 
21(tanda panah). 9b. Kromosom penderita sindrom Down perempuan dengan kelebihan kro-
mosom 21 yang menempel pada lengan pendek kromosom 14 (tanda panah)

Gambar diambil dari Laboratorium Cebior FK Undip
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a. b.

Gambar 10: Diagram Kromosom 14 dan 21 yang normal dan translokasi
a. Gambar sepasang kromosom 14 dan 21. b. Gambar satu kromosom 14 normal yang 
 berpasa ng an dengan kromosom 14 yang ditempeli lengan panjang kromosom 21. Potongan 
lengan pendek kromosom 14 dan 21 yang bergandengan akan menghilang.

ini menunjukkan bahwa kelebihan lengan pendek kromosom 21 tidak bermakna 

 secara klinis, karena bagian ini tidak banyak mengandung gen. 

Pemeriksaan kromosom pada semua anak dengan Sindrom Down adalah 

penting untuk mendeteksi kemungkinan adanya translokasi, karena pada  sekitar 

 sepertiga anak-anak ini, salah satu orangtua merupakan pembawa Sindrom Down. 

Orang tua yang pembawa sifat (carrier) tidak menunjukkan tanda-tanda  sindrom 

 tersebut, tetapi memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan anak dengan 

 sindrom Down berulang. Seorang pembawa translokasi adalah orang yang  normal 

secara klinis, karena ia memiliki 23 pasangan kromosom walaupun salah satu 

 kromosom 21nya melekat dengan satu kromosom lainnya. Namun ketika  terjadi 

 pembelahan sel telur atau sperma, kromosom yang bergandengan (misal kromosom 

21 dengan 14) tidak dapat dipisahkan, maka salah satu sel telur/ sperma yang matang 

akan tetap mempunyai 2 kromosom 21 (satu merupakan belahan dari  pasangan 

kromosom 21 dan satu lainnya merupakan perlengketan kromosom 21 dengan 14).  

Perlu  diketahui, bahwa pada kasus anak dengan Sindrom Down  translokasi,  hanya 

 sebagian kecil disebabkan karena orang tuanya seorang pembawa sifat (tidak  selalu 

pewarisan dari orang tua). Translokasi dapat merupakan kesalahan spontan (atau 

denovo) yang terjadi pada pembentukan sel telur atau sel sperma. Translokasi  seperti 

itu merupakan peristiwa yang jarang terjadi dan juga mempunyai  kemungkinan kecil 

untuk muncul kembali pada kehamilan berikutnya.

14 21

21
14

14q21q 14p21p
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3. Mosaik 
Pada sekitar 1% anak-anak dengan Sindrom Down, terdapat kelebihan 

1  kromosom 21 utuh hanya pada sebagian dari sel-sel tubuh mereka sedang 

 sel-sel lainnya normal. Individu-individu ini disebut sindrom Down mosaik mosaik/ 

 campuran, karena sel-sel tubuh mereka seperti sebuah mosaik yang tersusun dari 

potongan- potongan yang berbeda, sebagian normal dan sebagian dengan kromo-

som  tambahan.

Sindrom Down mosaik biasanya menunjukkan gambaran klinik lebih  ringan 

karena terdapat efek netralisasi dari sel-sel normal. Individu-individu dengan  mosaik 

seringkali memiliki ciri-ciri fisik Sindrom Down yang kurang menonjol, dan  berkembang 

serta berfungsi mendekati orang normal. Meskipun sangat jarang, individu- individu 

dengan bentuk Sindrom Down mosaik mungkin mempunyai intelektual yang normal.

4. PENDERITA SINDROM DOWN DI DUNIA DAN HIPOTESIS PENYEBABNYA
Sindrom Down merupakan kelainan kongenital (kelainan bawaan) yang paling  sering 

terjadi, merupakan kelainan kromosomal yang paling lazim dan juga  penyebab 

 ketidakmampuan intelektual yang paling sering ditemukan. Penyakit ini  ditemukan 

 kurang lebih satu kasus pada setiap 700 kelahiran dan terdapat pada semua 

 kelompok etnis. Penderita laki-laki biasanya lebih banyak dibanding perempuan 

yang masih belum diketahui sebabnya. Sampai saat ini wanita atau ibu dianggap 

lebih berpeluang menjadi penyebab lahirnya bayi sindrom Down dan meningkat 

bersamaan dengan peningkatan usia pada saat proses pembuahan. Berdasarkan 

penelitian- penelitian dikatakan bahwa peningkatan ini khususnya menyolok pada 

usia diatas 35 tahun. Walaupun laki-laki juga dapat menjadi penyebab lahirnya bayi 

sindrom Down terutama pada yg pembawa sifat (carrier) kromosom 21 translokasi. 

Pada negara-negara yang sudah sangat maju, wanita yang hamil  diatas 

usia 35 makin meningkat karena wanita cenderung mengutamakan karir dan 

 menginginkan mempunyai anak saat secara finansial dan kelestarian  perkawinan 

sudah kuat.  Walaupun demikian, hanya sepertiga dari seluruh anak dengan  Sindrom 

Down dilahirkan oleh wanita di atas 35 tahun, hal ini mungkin karena adanya 

 diagnosis prenatal (pemeriksaan kondisi janin dari plasenta atau cairan amnion pada 

kehamilan trimester pertama) pada ibu hamil dimana janin akan digugurkan bila 

 diduga menderita sindrom Down. 
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Ada beberapa hipotesis yang berusaha untuk menjelaskan penyebab dari 

efek usia ibu ini. Pada tahun 1990, Epstein mempostulasikan beberapa penyebab 

ekstra kromosom 21 karena gagal memisah (non disjunction) ini, yaitu:

1.  Aging of Ova / Penuaan Sel Telur

2.  Delayed Fertilization / Keterlambatan  Pembuahan

3.  Aging of Sperm / Penuaan Sperma

4.  Pemilihan Dalam Kandungan / Selection in Utero

Penuaan sel telur (Aging of Ova)
Hipotesis ini menyatakan bahwa adanya peristiwa-peristiwa yang  terakumulasi, 

baik secara hakiki (dari dalam) maupun pengaruh lingkungan dalam sel induk/ 

benih, yang menyebabkan selama pembelahan sel telur (fase meiosis) mengalami 

 gagal memisah non-disjunction. Beberapa peristiwa yang dapat digolongkan dalam 

 faktor yang bergantung pada umur diantaranya ialah terputusnya benang-benang 

spindel atau komponen-komponennya, atau kegagalan dalam pemisahan anak inti. 

Di lain pihak , faktor yang tidak bergantung pada umur juga memberi pengaruh, 

seperti:  ketidakseimbangan hormonal pada saat mengandung, infeksi, kekebalan 

 (imunologik) dan sebagainya.  

Keterlambatan  Pembuahan / Delayed Fertilization

Ada postulasi yang menyatakan bahwa penurunan frekuensi bersanggama pada 

pasangan tua dan mungkin juga pada ibu-ibu yang sangat muda telah meningkatkan 

kejadian keterlambatan pembuahan. Keterlambatan pembuahan ini, dimana terjadi 

bersama dengan penuaan ovum setelah ovulasi, mungkin berperanan pada proses 

non-disjunction pada faktor yang bergantung pada umur. Bukti eksperimental yang 

didapatkan dari percobaan binatang dapat menyokong postulasi ini, tetapi tidak 

 sedikit pula yang menolaknya. Secara umum, mekanisme yang melibatkan proses 

post ovulatori semestinya bekerja di tingkat meiosis II (saat pembelahan 23 kromo-

som menjadi 23 kromatid pada akhir pemasakan sel telur dan menjelang ovulasi), 

bukan di meiosis I (saat pembelahan 46 kromosom menjadi 23 pada awal proses 

pemasakan sel telur), seperti halnya pada kelainan jumlah kromosom lainya.

Penuaan Spermatosoa  (Aging of Sperm)
Hipotesis yang menyatakan bahwa pematangan sperma dalam saluran reproduksi 

pria, yang berhubungan dengan kurang sering bersenggama, berperan dalam efek 
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ekstra kromosom 21 yang berasal dari  ayah. Hipotesis ini masih harus dibuktikan 

kembali menggunakan percobaan molekuler pada kasus-kasus yang diduga berasal 

dari ayah/paternal. 

Pemilihan dalam kandungan (Selection in Utero).
Hipotesis ini menyatakan bahwa ada penurunan rerata kasus keguguran pada  embrio 

dan fetus dengan kelainan jumlah kromosom seperti pada trisomi 21  karena hasil 

pembuahan tidak berlanjut ditanam dalam kandungan. Pada kelainan kromosom 

yang berat yang membuat fetus tetap dapat bertahan hidup sampai usia kehamilan 

tertentu justru memberikan gambaran riwayat keguguran berulang.  Sedangkan pada 

kasus yang ringan seperti trisomi 21 mosaik maka janin dapat bertahan hidup,  tidak 

gugur dan dapat dilahirkan. Kejadian seperti ini terkadang memberikan petunjuk 

 kepada dokter bila pada pasangan yang mengalami infertilitas atau sulit  mengalami 

kehamilan, mungkin pasangan tersebut adalah pembawa kelainan  kromosom 

 sehingga proses pembuahan tidak dapat berlanjut sampai tumbuh menjadi janin.

 

Sampai sekarang mengapa non-disjunction terjadi masih belum dipahami.  Agaknya 

bukan disebabkan oleh satu faktor saja. Sejumlah faktor haruslah beraksi bersama  

-sama sehingga non-disjunction dapat terjadi. Sejumlah faktor yang pernah 

 disampaikan, seperti kecenderungan genetik, pemaparan terhadap radiasi dan 

adanya antibodi tiroid di dalam darah ibu, kemungkinan besar tidak menjadi penting. 

Faktor yang paling berarti tampaknya adalah usia ibu. Perlu ditekankan bahwa ini 

hanyalah satu dari banyak faktor, yang kebanyakan belum diketahui saat ini. Pada 

penelitian dan pengalaman kami dalam klinik penderita sindrom Down rata-rata di-

lahirkan oleh ibu diatas 35 tahun dengan usia tertua 42 tahun. Tabel 1 menunjukkan 

bagaimana peluang mendapatkan anak dengan Sindrom Down dan meningkat ber-

sama dengan peningkatan usia ibu.

Sementara sudah jelas bahwa usia ibu saat hamil merupakan faktor yang penting 

dalam menyebabkan trisomi 21, peranan usia ayah tampaknya kurang berpengaruh. 

Demikian juga pada sindrom Down jenis translokasi tidak berkaitan dengan usia ibu. 
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Usia Ibu / 
tahun

Insiden Sindrom Down
Usia Ibu / 

tahun
Insiden Sindrom Down

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1 dalam 2000
1 dalam 1700
1 dalam 1500
1 dalam 1400
1 dalam 1300
1 dalam 1200
1 dalam 1100
1 dalam 1050
1 dalam 1000
1 dalam   950
1 dalam   900
1 dalam   800
1 dalam   720
1 dalam   600
1 dalam   450

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

1 dalam 350
1 dalam 300
1 dalam 250
1 dalam 200
1 dalam 150
1 dalam 100
1 dalam   80
1 dalam   70
1 dalam   50
1 dalam   40
1 dalam   30
1 dalam   25
1 dalam   20
1 dalam   15
1 dalam   10

Tabel 1. Insiden Sindrom Down dan usia ibu

Dicuplik dari http://www.ndss.org/Down-Syndrome/What-Is-Down-Syndrome/

Para orangtua sering bertanya mengapa usia ibu penting artinya, sementara usia 

ayah tidak. Pada waktu seorang wanita dilahirkan, seluruh telur yang akan di produksi 

oleh indung telur sepanjang hidupnya sudah ada dalam bentuk tidak matang. Sel-

sel benih  tetap berada dalam keadaan tersebut sampai saat dewasa (mulai haid) 

 dimana sel telur mengalami pematangan dan akan dilepaskan pada masa  subur. 

Ini berarti bahwa sel telur berada dalam bentuk sel benih awal sampai dengan 

 mengalami pemasakan selama usia reproduksi (kurang dari 50 tahun). 

Setiap bulan wanita hanya mengeluarkan satu sel yang masak (baik normal  maupun 

gagal memisah) dari salah satu indung telurnya. Semakin tua seorang wanita 

 semakin besar peluang terjadinya kesalahan pembelahan sel benih. Berlawanan 

dengan hal ini, pembentukan sperma belum dimulai sampai seorang pria mencapai 

pubertas, dan selanjutnya terdapat siklus produksi spermatosoa yang terus menerus 

sampai selama 10 minggu. Sekali ejakulasi laki-laki dapat mengeluarkan berjuta 

 spermatosoa yang segar, sehingga terjadi seleksi alam yaitu spermatosoa yang ter-

baik yang akan lebih cepat membuahi karenanya lebih kecil kemungkinannya untuk 

memiliki kesalahan yang menghasilkan trisomi 21.
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1. KECEPATAN PERKEMBANGAN
Anak yang menderita Sindrom Down akan berkembang dan belajar sepanjang 

hidupnya sejak bayi yang baru lahir, yang bergantung sepenuhnya pada orang  tuanya, 

ia akan berkembang secara fisik, intelektual dan emosional menjadi  semakin cakap 

setiap tahunnya. Anak-anak dengan Sindrom Down selalu mempunyai  kemajuan 

perkembangan, namun dalam kecepatan yang lebih lambat daripada anak-anak lain 

yang normal.

Pada anak-anak normal maupun anak-anak dengan Sindrom Down, tujuan 

akhir dari perkembangan masa kanak-kanak adalah mencapai kemandirian. Pada 

Sindrom Down, perkembangan bukan hanya lebih lambat daripada normal namun 

juga kurang sempurna dan pada masa dewasa anak akan membutuhkan lebih 

 banyak bantuan dibanding rata-rata orang normal.

Anak normal memperoleh ketrampilan dengan kecepatan rata-rata  meskipun 

Perkembangan Anak Dengan
Sindrom Down

Bab V. 
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kecepatan perkembangan ini cukup bervariasi dari satu anak ke anak  lainnya. 

 Sebagai contoh, sebagian anak berdiri dan berjalan pada usia sembilan bulan, 

 sementara anak lain yang sama normalnya, masih tetap merangkak sampai usia 

delapan  belas bulan. Anak-anak dengan Sindrom Down juga bervariasi dalam 

 kecepatan per kembangannya, sebagian berkembang lebih lambat dan lainnya lebih 

cepat. 

Anak dengan Sindrom Down juga menulusuri perjalanan perkembangan 

yang sama, memperoleh ketrampilan yang sama pada waktu ia semakin besar, 

namun karena ia meluncur pada kecepatan yang lebih rendah, mereka akan tiba 

pada  tiap-tiap tahap perkembangan pada usia yang lebih tua daripada anak normal. 

Bahkan mereka kadang-kadang menetap pada tahap perkembangan tertentu untuk 

waktu yang lebih lama.

Peningkatan belajar ketrampilan bukan intelektual dapat ditingkatkan pada 

masa dewasa. Mereka tidak berhenti belajar pada masa dewasa, sebagaimana yang 

diduga sebagian orangtua. Mereka juga mempelajari hal-hal baru  seandainya  mereka 

diberikan kesempatan yang memadai. Bahkan masa dewasa  seringkali  merupakan 

waktu dimana orang-orang dengan Sindrom Down dapat membuat  kemajuan  pesat 

dalam mempelajari ketrampilan-ketrampilan baru yang berguna  untuk  kehidupan. 

 Jarak antara perkembangan anak sindrom Down dengan  perkembangan anak 

 normal semakin besar sejalan dengan pertambahan usia, walaupun mereka 

 mempertahankan perkembangannya pada kecepatan tetap.

Perkembangan dikontrol oleh otak, anak-anak dengan Sindrom Down  memiliki 

otak yang terbentuk sedikit berbeda dari otak anak-anak normal. Hal ini membuat 

proses mempelajari ketrampilan-ketrampilan baru kurang efisien. Melalui pendidikan 

yang tepat, anak-anak dengan Sindrom Down dapat berkembang lebih cepat dari-

pada yang diduga sebelumnya, namun mereka tidak dapat mengejar anak-anak 

 normal. Pendidik dan orang tua harus membantu setiap anak dengan Sindrom Down 

untuk mengembangkan kemampuannya sebesar mungkin, tetapi jangan  memaksa 

seorang anak untuk berprestasi melebihi kemampuannya. Bila hal ini dilakukan pada 

anak dengan Sindrom Down mereka akan berprestasi lebih buruk.

2. BENTUK-BENTUK PERKEMBANGAN DAN PERLAKUAN PADA ANAK
Perkembangan biasanya dibagi ke dalam bentuk-bentuk perkembangan yang 

 berbeda untuk tujuan deskripsi yaitu:
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Perkembangan Motorik Umum
Perkembangan ketrampilan yang melibatkan sekelompok besar otot-otot, 

 ketrampilan tersebut meliputi menggelinding, duduk, merangkak, berdiri, berjalan, 

berlari,  meloncat dan melompat-lompat. 

Perkembangan Motorik Halus
Perkembangan ini berhubungan dengan manipulasi yang menggunakan tangan dan 

jari-jari. Ketrampilan ini contohnya seperti memungut benda-benda, memindahkan 

benda dari satu tangan ke tangan lain, menggunakan gunting, menggambar,  menjalin 

manik-manik dan membangun balok-balok. Dalam gerakan ini menggunakan kedua 

tangan secara bersama-sama, melibatkan koordinasi tangan dan mata, di samping 

juga sensasi terhadap ruang dan arah.

Perkembangan Personal Dan Sosial
Ini merupakan bentuk perkembangan yang meliputi ketrampilan menolong diri  sendiri 

dan ketrampilan sosial. Ketrampilan menolong diri sendiri mencakup  menyuap 

dengan tangan, minum dari cangkir, menggunakan toilet, menggunakan peralatan 

makan, mencuci dan berpakaian. Ketrampilan sosial antara lain reaksi yang tepat 

terhadap masyarakat, membedakan teman dari orang asing dan bermain secara 

 kooperatif bersama anak-anak lain.

Perkembangan Kognitif
Perkembangan ini berhubungan dengan bagaimana seseorang mengidentifikasi, 

berpikir, memahami dunianya melalui factor genetik/ bawaan dan belajar, diantaranya 

pengolahan informasi, intelegensia, penalaran, perkembangan bahasa dan  memori.  

Terdapat banyak tumpang tindih perkembangan pada anak diantaranya,  minum 

dari cangkir merupakan ketrampilan menolong diri sendiri dan juga  ketrampilan 

motorik halus. Mengadakan percakapan adalah ketrampilan bahasa, namun juga 

 merupakan ketrampilan sosial. Mencari sebuah benda yang disembunyikan di dalam 

kotak  merupakan ketrampilan motorik halus namun juga membutuhkan ketrampilan 

 kognitif.

Perkembangan Pribadi Dan Sosial
Setiap bayi yang baru lahir adalah berbeda, sebagian bayi baru lahir dengan  Sindrom 
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Down suka mengantuk dan harus dibangunkan untuk diberi makan, sebagian lainnya 

dapat sangat waspada dan menghabiskan banyak waktu dalam keadaan  terjaga. 

 Sebagian anak mungkin cengeng dan menangis tanpa sebab yang jelas. Bayi  dengan 

Sindrom Down biasanya memiliki tangisan yang halus, karena rendahnya tonus otot 

diantara iga-iga dan pada perut. Otot-otot ini dipergunakan untuk  mendorong udara 

keluar dada sewaktu menangis. Dengan alasan yang sama, kekuatan mengisapnya 

juga mungkin kurang efektif, sehingga waktu makan mungkin menjadi lebih lama. 

Dengan kesabaran dan ketekunan, kebanyakan bayi dengan Sindrom Down dapat 

menyusu dengan baik.

Perkembangan Bahasa
Bayi-bayi dengan Sindrom Down yang baru lahir biasanya tampak lebih responsif 

terhadap suara-suara yang mereka dengar. Mereka menghentakkan lengannya 

dan mengangkat kakinya sebagai respon yang normal bagi seorang bayi yang baru 

 lahir. Bila orangtua mulai berbicara pada bayinya, sebagai respon bayi menghenti-

kan  gerakan-gerakan bebas yang biasa dilakukannya. Sebagai gantinya ia  membuat 

gerakan-gerakan yang lebih kecil, mengikuti irama suara orangtua. Pada waktu 

orangtua berhenti berbicara, bayi berespon dengan membuat suara-suara atau 

menggerakkan bibirnya sambil meningkatkan gerakan-gerakan anggota geraknya. 

Perkembangan Sejak Saat Bayi Baru Lahir
Periode baru lahir merupakan periode yang sulit bagi orangtua dari anak dengan 

Sindrom Down karena mereka masih menyesuaikan diri terhadap adanya  diagnosis 

tersebut. Bayi-bayi yang baru lahir mempunyai banyak kebutuhan antara lain 

 seringnya waktu makan dan mengganti popok. Pada saat ini, belum perlu  melakukan 

rangsangan, yang penting adalah memuaskan kebutuhannya akan makanan, 

 kehangatan, dan kenyamanan. Bayi akan puas apabila ibu memeluk dan berbicara 

padanya dan yang paling disukainya adalah memandang wajah ibu /pengasuh.

Beberapa tingkatan perkembangan bayi sindrom Down menurut Thomas L. Layton, 

Ph.D. dari Extraordinary Learning Foundation Durham dalam tulisannya tentang 

 Developmental Scale for Children with Down Syndrome (2004) :

16578056_BUKU SINDROM DOWN_T-42



43Sindrom Down, Sultana Faradz

Tabel 2.  Perkembangan bayi sejak lahir sampai dengan umur 5 bulan

Pada Tumbuh Kembang Normal Pada Tumbuh Kembang 
Sindrom Down

Bereaksi terhadap suara Kadang bereaksi terhadap suara

Memutar kepala menuju sumber suara
Tidak perlu memutar kepala terhadap 
sumber suara

Menatap wajah orang tua saat bicara. 
Mencari sumber suara

Tidak memandang orang tua saat 
bicara Membutuhkan pemeriksaan 
audiologik

Mengeluarkan suara (nangis,  ngoceh, 
tertawa, rewel dll). Membedakan 
tangisan sesuai kebutuhan

Sedikit mengeluarkan suara seperti 
menangis dan rewel

Membuat suara saat bercakap Tenang saat ingin bercakap

Mulai membuat busa ludah

Mata tertuju pada sendok atau botol.  
Mengharap makan ketika melihat botol

Tertawa ketika memegang mainan

Senyum kepada orang tua

Tabel 3. Perkembangan bayi mulai umur 6 bulan sampai dengan umur 10 bulan

Pada Tumbuh Kembang Normal Pada Tumbuh Kembang 
Sindrom Down

Memahami beberapa  kata perintah  
seperti “jangan” , “sst”, “tenang”, “diam”

Mengetahui kata tidak/ jangan

Mengerti gesture/ bahasa tubuh 
 seperti: kemari, kesini, lihatlah. 

Memandang wajah seseorang yang 
sedang berbicara

Mengoceh seperti da da , ma ma, ba 
ba.  Mencoba mengulang suara

Tidak mengoceh sampai 10-12 bulan
Belum ada kata-kata melalui mulutnya

Mencoba berkomunikasi dengan 
 gerakan / gesture.  Dapat protes 
 dengan gerakan atau suara

Senyum kepada orang tuanya.  Ada 
kontak dengan orang tuanya

Mengetahui 10-15 kata Mengetahui 2-4 kata

Mengenali namanya sendiri Belum dapat memberikan aba-aba
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Menunjuk suatu obyek atau gambar.  
Melambaikan tangan. Merentangkan 
tangan bila mau digendong

Mencari sumber suara

Mengisap dengan sedotan

Duduk tanpa bantuan.  Berdiri dengan 
berpegangan

Meminta barang untuk bermain

Tabel 4. Perkembangan bayi mulai umur 11 – 15 bulan

Pada Tumbuh Kembang Normal Pada Tumbuh Kembang 
Sindrom Down

Mengeluarkan kurang dari 10 kata Muncul kata pertama melalui mulut

Mengeluarkan suara seperti binatang. 
Menirukan suara atau gerakan yang 
familiar. Menginisiasi suara kepada 
orang disekitarnya

Dapat membuat busa.  Mengunyah 
makanan lunak

Mengetahui 50 kata Mengetahui 20 kata

Mengenali nama orang tuanya.  
 Mendengarkan cerita sederhana

Mencoba komunikasi dengan gerakan 
/ gestur

Merespon pertanyaan ya/ tidak. Dapat 
mengikuti perintah sederhana

Memahami beberapa perintah verbal: 
jangan, sst, tenang dll

Menunjuk mainan tertentu bila ditanya. 
Menunjukan marah bila mainan diam-
bil. Meniru menggendong boneka

Memahami gestur/ gerakan tubuh 
 misalnya kesini, lihatlah

Menunjukkan benda dan memberikan 
makanan kepada orang lain

Melambaikan tangan. Menggunakan 
tanda-tanda manual terbatas

Jalan pada usia 12 bulan
Berdiri dengan pegangan pada usia 12 
bulan

Tabel 5. Perkembangan bayi mulai umur 16-20 bulan

Pada Tumbuh Kembang Normal Pada Tumbuh Kembang 
Sindrom Down

Mengeluarkan 10-15 kata. Menunjuk obyek dan suara, mencoba 
utk mengulangi suara, 1-2 oral  dan 1-2 
isyarat.

Mengidentifikasi benda yang familiar. 
Dapat menunjuk ibu jari, hidung dan 
mata

Mengidentifikasi dengan menunjuk 
barang.
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Mengatakan namanya sendiri bila 
ditanya

Mengetahui nama dalam keluarga

Secara verbal dapat menyampaikan 
kata tidak. Mengetahui 50-100 kata

Mengetahui 40-60 kata.

Meminta untuk berlebih/ ditambah Meminta barang untuk mainan. Marah 
bila mainan diambil

Bertanya dengan intonasi yang 
meningkat pada akhir kalimat

Mendengarkan cerita sederhana yang 
sedang dibaca setiap baris

Mengikuti perintah sederhana Membutuhkan gerakan dan suara 
untuk memahami perintah.

Menghargai orang lain dengan kontak 
mata, respon dan pengulangan

Menghisap dengan sedotan.  Dapat 
mengunyah makanan keras.  Dapat 
berjalan pada umur 18 bulan.

Tabel 6. Perkembangan bayi mulai umur 21 – 25 bulan

Pada Tumbuh Kembang Normal Pada Tumbuh Kembang 
Sindrom Down

Mengetahui 200-300 kata Mengetahui 100-125 kata

Memahami 50 kata dengan jelas Dapat menyampaikan 3-6 kata peroral

Memulai menyampaikan kalimat 
 dengan 2 kata

Membagi makanan dengan temannya

Memulai menggunakan kata kerja dan 
kata sifat

Menirukan menggendong boneka

Merujuk dirinya dengan kata ganti, aku 
atau saya

Memberikan mainan/ barang sesuai 
permintaan dan menunjukkan barang 
kepada orang lain

Dapat menjawab pertanyaan “dimana” 
dan “apakah”

Menginisiasi suara kepada orang lain, 
menirukan suara-suara dan gerak yg 
familiar, menirukan suara binatang.

Mendengarkan cerita panjang Menghargai orang lain dengan 
pandang an mata, merespon dan 
 mengulang

Mengikuti 2 tahap perintah Mengikuti 1 tahap perintah
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Selanjutnya tahapan-tahapan perkembangan bayi sampai dengan anak-anak diatas 

2 tahun akan diuraikan dibawah ini.

Tahun Pertama (Dari Satu Bulan Sampai Satu Tahun)
Selama perjalanan tahun pertama ini, rata-rata bayi dengan Sindrom Down  membuat 

kemajuan pesat dalam semua bentuk perkembangan. Hal ini biasanya paling 

 menonjol selama setengah tahun yang kedua. Mungkin perubahan yang paling 

 dramatik adalah pada respon anak. Pada tahun pertama ini, ia berubah dari seorang 

bayi mungil tukang mengantuk menjadi bayi satu tahun yang ceria dan mempesona.

Perkembangan Motorik Umum
Selama enam bulan pertama, tonus yang rendah membuat perkembangan  motorik 

umum tertinggal dibandingkan bentuk perkembangan yang lain. Setelah periode 

ini, perkembangan motorik umum cenderung mengikuti perkembangan lainnya, 

 walaupun tonus mungkin masih tetap agak rendah.

Pada akhir tahun pertama, rata-rata bayi dengan Sindrom Down sudah mampu duduk 

sendiri tanpa bantuan. Bila ia ditempatkan di atas perutnya (tengkurap), ia berusaha 

dengan sangat aktif untuk merangkak, namun ia belum membuat kemajuan apapun.

Perkembangan Motorik Halus
Mendekati pertengahan tahun pertama, rata-rata anak dengan Sindrom Down  mulai 

meraih benda-benda yang berada di luar jangkauannya. Dengan  bertambahnya 

waktu, ia belajar bermain dengan benda-benda tersebut. Pada tahap ini, dia dapat 

menempatkan benda-benda di dalam mulutnya, menggoyang-goyangkan benda 

atau membentur-benturkannya. Ini merupakan tahap yang sangat penting,  dimana 

kontrol tangan meningkat, dan bayi belajar memanipulasi benda-benda. Pada 

 akhir tahun tersebut, ia sudah mampu memegang benda-benda dengan kedua 

 tangan, memindahkan suatu benda dari tangan ke tangan yang lain, dan  memungut 

 benda-benda kecil dengan menggunakan jari-jari serta menyapu benda-benda 

tersebut dengan telapak tangannya. Pada akhir tahun pertama, konsepnya atas 

 benda-benda telah berkembang, dan bila sesuatu menghilang dari pandangannya, 

ia akan mencarinya.

Perkembangan Kepribadian Dan Sosial
Tahun pertama merupakan saat-saat di mana terjadi peningkatan yang menyolok 
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dalam daya tanggap pada rata-rata anak dengan Sindrom Down.

Pada usia sekitar dua atau tiga bulan, bila memandang seorang dewasa, wajahnya 

memancarkan suatu senyum bahagia, suatu hal yang menyenangkan bagi orangtua. 

Sejak usia tiga bulan, ia mulai mengenali wajah-wajah yang sering dilihatnya, tetapi 

pada usia sekitar duabelas bulan ia cenderung menunjukkan rasa tidak senangnya 

bila ia diberikan kepada seorang asing. Respon ini bervariasi dari seorang anak ke 

anak lain, dan sampai derajat tertentu, tergantung pada berapa banyak orang-orang 

berlainan yang biasa ditemui anak selama masa bayi. Pada akhir tahun pertama, 

jelas tampak ia lebih tegas dan bersemangat dan akan mempertahankan boneka-

nya bila diambil. Pada usia ini ia juga sudah dapat minum dari cangkir, bila cangkir 

 tersebut dipegangkan untuknya.

Perkembangan Bahasa
Anak kecil berkomunikasi melalui tangisan yang berlainan, masing-masing me-

nunjukkan kebutuhan yang berbeda. Pada awal tahun pertama, orangtua biasanya 

mulai mengenali tangis anak mereka sebagai tangis yang berbeda daripada tangis 

anak-anak lain. Mereka juga dapat membedakan apakah anak mereka itu menangis 

karena lapar, tidak nyaman atau lelah. Berceloteh rata-rata meningkat selama tahun 

pertama, dan pada usia enam bulan anak dengan sindrom ini menikmati celotehan 

untuk proses bicara yang berikutnya.

Perkembangan Kognitif/ Kecerdasan
Sejak berusia enam bulan rata-rata anak dengan Sindrom Down mulai berpikir logis 

dan mengingat dengan cara yang lebih nyata. Anak memahami bahwa benda-benda 

bergerak dan pengenalannya akan wajah-wajah yang sudah akrab merupakan bukti 

akan hal ini.

PERLAKUAN TERHADAP BAYI SINDROM DOWN SELAMA TAHUN PERTAMA

Orang tua (bapak dan ibu) masih tetap merupakan ’obyek’ yang  paling  penting 

didalam dunia anak-anak. Perhatian dan interaksi dari orang tua  terhadap anak akan 

membantunya berkembang lebih dari hal apapun lainnya yang dapat  dilakukan. 

 Jangan lupa selalu berbicara kepadanya, walaupun masih kurang mendapat-

kan  respon. Bicarakan kepadanya mengenai hal-hal yang sedang  dikerjakan dan 

 mengenai benda-benda di sekelilngnya. Bila dia menimbulkan  suara, hendak nya 

16578056_BUKU SINDROM DOWN_T-47



48 Sindrom Down, Sultana Faradz

orang tua memberi respon. Pandanglah dia dan jawablah kembali  seolah-olah 

anda berdua sedang bercakap-cakap. Jangan khawatir kalau tampak konyol 

 karena  komunikasi saling tidak memahami, tetaplah bicara secara alami. Penelitian 

 menunjukkan bahwa banyak anak dengan Sindrom Down berusia sembilan bulan 

lebih menyukai sajak kanak-kanak yang dibawakan dengan irama dan intonasi yang 

tepat daripada sajak yang sama dengan kata-kata yang datar. Ini menunjukkan suatu 

pengenalan akan kata-kata walaupun artinya belum dimengerti.

Pada bulan-bulan pertama, pada waktu ia dapat melihat dan mengikuti 

 benda-benda dengan lebih baik, ia akan menikmati mainan-mainan berwarna yang 

digantung di sekeliling tempat tidurnya, terutama bila mainan itu menimbulkan bunyi-

bunyi lembut yang menarik perhatian mereka. Penting untuk menyadari bahwa 

bayi-bayi pada usia ini mempunyai respon paling baik terhadap suara-suara lembut. 

Dentingan lonceng atau genta yang lembut merupakan benda-benda yang paling 

tepat. Pada waktu ia mulai menggapai dan memegang benda-benda, anda perlu me-

mastikan bahwa mainan yang diberikan padanya haruslah berwarna terang, mudah 

dipegang dan aman bila dimasukkan ke dalam mulut. Mainan itu harus bervariasi 

warna, bentuk dan teksturnya. Pada mulanya mainan tersebut dapat digantungkan 

pada suatu kerangka yang diletakkan di depan anak. Kemudian, pada saat ia duduk 

tanpa disokong benda-benda tersebut dapat ditempatkan disekelilingnya, sehingga 

ia akan dapat memilih apa yang dikehendakinya.

TAHUN KEDUA MASA KANAK-KANAK (USIA SATU SAMPAI DUA TAHUN)                                                                                 

Selama tahun kedua, rata-rata anak dengan Sindrom Down sangat sibuk 

 dengan perkembangan mobilitasnya. Bentuk-bentuk perkembangan yang lain 

 berjalan dengan lambat dalam diri anak yang terus bergerak ini. Terjadi peningkatan 

kemampuan manipulasi dan bahasa walaupun ia sering kembali melakukan  gerakan 

motorik halus yang tidak sempurna dan cara-cara berbicara seperti pada tahun- 

tahun pertama.

Perkembangan Motorik Umum
Selama tahun kedua kehidupan, rata-rata anak dengan Sindrom Down  berkembang 

dari duduk sendiri, melalui proses merangkak, sampai pada akhirnya berdiri. 

 Kebanyakan anak-anak tidak dapat berjalan tanpa bantuan sampai permulaan  tahun 

berikutnya. Anak-anak dengan Sindrom Down, seperti halnya anak-anak normal, 
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kadang-kadang tidak melalui tingkat merangkak. Tonus yang rendah pada tungkai 

membuat banyak anak-anak dengan Sindorma Down saat merangkak menyeret 

tungkai mereka di belakang sewaktu mereka menarik diri mereka dengan lengan nya. 

Sebagian anak-anak bergeser dengan menyeret tungkai di atas bokong mereka, 

setelah banyak usaha gagal maka dia akan berguling dari sisi ke sisi yang lain untuk 

dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Pada akhirnya, anak dapat menarik 

dirinya ke atas mencapai posisi berdiri di dalam boksnya atau dengan menggunakan 

meja dan kursi rendah. Sekali ia dapat berdiri dan sangat puas akan dirinya, ia akan 

mulai berjalan melangkah kesamping sambil berpegangan pada perabotan untuk 

meraih benda-benda yang berada di luar jangkauannya. Untuk pergi dari satu tempat 

ke tempat lain dimana tidak terdapat tempat penyokong, ia akan menuju ke bawah 

diatas keempat anggota geraknya dan merangkak. Setelah beberapa waktu, ia akan 

mulai mengambil langkah-langkah pertamanya, namun jatuh lagi. Makin lama, makin 

banyak langkah yang ditempuh. Sampai tahap ini, anak sering menyukai berjalan 

dengan bantuan alat beroda atau yang mudah didorong, seperti baby walker.

Perkembangan Motorik Halus
Pada awal tahun kedua rata-rata anak dengan Sindrom Down menjadi lebih  mahir 

dalam memungut benda-benda kecil, dan sekarang sudah mampu menunjuk  dengan 

telunjuknya. Ia juga mampu menggunakan jari telunjuk dan ibu jarinya bersama- sama 

untuk memungut benda kecil, seperti kacang dengan menjepitnya. Pada  tingkat ini, 

setelah mempelajari bagaimana memegang sebuah benda, anak akan belajar satu 

ketrampilan baru bagaimana melepaskan benda itu. Kemudian berusaha melepas-

kan benda dengan gerakan mengayun membuat benda tersebut melayang. Anak 

seringkali melempar dengan segala sesuatu yang ada di tangannya. Saat ini dapat 

merupakan saat yang sangat menjengkelkan bagi orangtua, khususnya yang kurang 

sabar, yang mengharapkan anaknya mempelajari ketrampilan- ketrampilan yang  lebih 

konstruktif seperti membangun balok mainan, menyusun puzzle dan  menggambar. 

Semua anak akan melalui fase ini, namun pada  sejumlah anak dengan Sindrom 

Down, tampaknya agak berlebihan dan berkepanjangan. Seandainya hal ini terjadi 

yang paling baik bagi orangtua adalah menyembunyikan perasaan frustrasi  mereka 

dan jangan melakukan tindakan kasar karena anak akan mempertahankan  tingkah 

laku seperti itu. Orangtua hendaknya jangan mengembali kan barang-barang  tersebut 

ke tempat semula dalam waktu singkat, karena hal tersebut akan merangsang anak 

untuk melemparkannya kembali. Rencana untuk mengajak anak  mengerjakan  puzzle 
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dan aktifitas motorik halus lainnya sebaiknya ditunda sampai fase ini  berlalu. Anak-

anak selalu berhasil menguasai tingkah laku ini. Pada tahap ini anak-anak yang 

 tidak melempar-lempar benda juga menunjukkan minat yang sangat sedikit terhadap 

 tugas-tugas motorik halus.

Perkembangan Kepribadian Dan Sosial
Di bawah usia satu tahun, kebanyakan anak dengan Sindrom Down tampak cukup 

senang di dalam gendongan orang asing. Namun setelah umur satu tahun,  mereka 

seringkali mengalami perubahan sikap. Hal ini sebagai akibat perkembangan  normal 

dari kemampuan membedakan orang asing dari orang-orang yang sudah akrab 

 di kenalnya. Pada sebagian anak-anak, respon negatif terhadap orang asing pada 

mulanya berlebihan, dan anak tersebut dapat mulai menangis ketika ia melihat 

wajah baru, atau melekat erat kepada orangtuanya sewaktu mereka pergi keluar. 

Orang tua harus bersabar saja, karena tingkah laku ini akan mereda sendiri. Bila 

anak sangat  ketakutan terhadap orang asing, peganglah ia sewaktu memasuki suatu 

tempat dimana terdapat wajah-wajah baru. Biarkan ia tetap bersama orang tua nya 

sampai ia merasa cukup nyaman untuk mulai bergerak. Cobalah untuk meminta 

orang-orang asing yang bermaksud baik menunda membuat pendekatan sampai 

anak menjadi terbiasa terhadap mereka. Segera setelah ia merasa yakin, ia akan 

membuat pendekatan singkat namun biasanya akan segera kembali kepada orang 

tuanya bila ia merasa tidak aman. Dengan bertambahnya waktu, ia akan merasa 

lebih tenang dan akan mulai membina pendekatan terhadap orang asing. Pada akhir 

tahun kedua, rata-rata anak dengan Sindrom Down sudah dapat menguasai cangkir 

setengah penuh tanpa bantuan dan mampu makan dengan tangan. Ia juga  mampu 

melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal, dan menikmati permainan- 

permainan interaktif seperti bertepuk-tepuk tangan.

Perkembangan Bahasa
Selama tahun kedua, rata-rata anak dengan Sindrom Down menunjukkan 

 peningkatan pemahaman bahasa. Pemahaman kegunaan benda-benda yang sudah 

dikenalnya dapat ditunjukkan melalui permainan di mana, bila anak diberikan sebuah 

benda, ia dapat memainkan benda menurut cara yang tepat (sebuah sendok diletak-

kan di  dalam mulut, sisir diletakkan di atas kepala), dengan demikian menunjukkan 

 pengertian suatu bahasa yang dalam. Ia mulai mengajukan permintaan- permintaan 

sederhana seperti meminta atau memohon, dengan memberikan benda yang  sedang 
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dipegangnya. Pada tingkat ini, ia berbicara banyak dalam bahasa sendiri (bahasa 

tak berarti), dan ini dapat didengar khususnya sewaktu ia sendirian. Setelah anak-

anak dengan Sindrom Down mengatakan kata-kata pertamanya, seperti halnya 

pada anak-anak normal, merupakan salah satu peristiwa yang paling penting pada 

perkembangannya. Rata-rata anak dengan Sindrom Down mengatakan satu atau 

dua kata pada ulang tahun keduanya. Pada mulanya kata-katanya hanya  mengikuti 

suatu bunyi dan mempunyai banyak arti, misalnya, semua hewan dipanggil pus 

(kucing). Anak selalu mengerti lebih banyak daripada yang dapat ia ucapkan, dan ia 

dapat menunjukkan bagian-bagian badan tertentu bila diminta, walaupun ia belum 

dapat menyebut nama bagian tersebut.

Perkembangan Kognitif/ Kecerdasan
Rata-rata anak dengan Sindrom Down memperoleh konsep tentang benda- 

benda yang lebih rumit pada akhir tahun kedua. Pemahamannya akan bentuk 

 ditunjukkannya dengan mampu menempatkan suatu benda melingkar ke dalam 

lubang bundar. Pemahamannya tentang benda meningkat dengan mengetahui 

 bahwa benda-benda tetap ada walaupun tidak terlihat olehnya, anak akan mencari 

benda yang di sembunyikan, seperti permen yang dibungkus, kalau TV dimatikan 

dan remot disembunyikan maka dia akan berusaha mencari. Mendekati akhir  tahun 

kedua, ia memahami bahwa benda-benda dapat dipergunakan sebagai alat dan 

adanya hubungan antara tindakan dan akibat sebagai contoh, ia akan menarik taplak 

meja untuk memperoleh benda yang berada di luar jangkauannya.

PERLAKUAN TERHADAP ANAK SINDROM DOWN SELAMA TAHUN KEDUA 
                                                                                                                                              

Pada usia ini, anak kemungkinan besar menyukai permainan- permainan 

interaktif bersama orang tuanya atau kakaknya, seperti bertepuk-tepuk tangan 

dan memberi salam. Ia mulai dapat melambaikan tangan sewaktu meninggalkan 

teman-temannya. Pada waktu berkeliling dengan merangkak, anak akan menyukai 

tempat-tempat terbuka. Sebaiknya perabotan meja kursi disingkirkan, karena anak 

mudah terperangkap dibawahnya. Bola yang bergulir dapat memberikan  kesenangan 

bagi bayi yang sedang merangkak, yang akan mendorong bola itu sedikit menjauh 

dan kemudian merangkak mengejarnya. Meja kursi yang rendah akan digunakan 

untuk berjalan berkeliling. 

Rumah harus dijaga dan disesuaikan dengan aktifitas anak. Benda-benda 
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dan bahan berbahaya harus berada di luar jangkauan anak, ketegangan yang tak 

 perlu dapat dihindari dengan menempatkan barang-barang yang mudah pecah di 

luar jangkauan anak. Pada waktu anak mulai berjalan tanpa dibantu, sebuah  kereta 

untuk didorong-dorong berkeliling dapat menyenangkan; namun kereta itu  harus 

 mempunyai keseimbangan yang baik. Pemberat seperti batu perlu diletakkan di 

 dalam kereta akan menambah kestabilannya, kereta roda untuk berjalan juga  banyak 

menolong pada tingkat ini, dan tidak seperti anak-anak yang mempunyai tonus yang 

tinggi, anak-anak dengan Sindrom Down tidak mudah celaka bila menggunakan 

 kereta roda tersebut. Mungkin permainan yang paling disukai anak-anak setelah 

mereka melewati fase melempar benda-benda adalah memasukkan  benda-benda 

ke dalam kotaknya dan kemudian mengeluarkannya kembali. Sediakan benda yang 

cukup besar untuk tidak tertelan, namun cukup kecil untuk digenggamnya, dapat di-

pergunakan untuk melatihnya. Pemahaman dengan mempelajari nama-nama  benda 

dan memperlihatkan gambar-gambar sederhana di dalam buku-buku dan mencerita-

kan padanya sedikit mengenai gambar-gambar tersebut. Para orangtua seringkali 

bertanya bagaimana mereka dapat menstimulasi bahasa anak. Cara  terbaik mem-

bantunya adalah dengan memberi respon terhadap usaha anak untuk berbicara. Ke-

tika anak menyebut sesuatu, kata-kata yang diucapkan diperluas menjadi sebuah 

kalimat, atau memberikan komentar atas apa yang diucapkan oleh anak. Bila ada 

kesalahan tidak perlu dikoreksi tetapi kata-kata cukup diulangi dengan benar.

3. KESEHATAN ANAK DENGAN SINDROM DOWN
Pada saat bayi baru lahir perlu dilakukan pemeriksaan dihadapan orang tuanya agar 

mereka mengetahui permasalah yang terjadi pada anaknya. Anak-anak  dengan Sin-

drom Down akan tumbuh lebih baik bila hidup dalam lingkungan keluarga yang penuh 

perhatian, makan dengan menu seimbang, dan udara segar yang cukup serta latihan 

jasmani. Mereka hendaknya jangan terlalu dimanjakan dan dilindungi berlebihan, 

namun tetap menjalani pemeriksaan kesehatan tumbuh- kembang dan  imunisasi 

yang teratur. Orangtua hendaknya jangan menunda-nunda imunisasi  hanya karena 

pilek atau sedikit batuk. Imunisasi dapat diberikan pada sakit ringan sepert itu tanpa 

kekhawatiran. 

Anak dengan Sindrom Down dapat bertahan hidup lama hal ini disebabkan 

oleh membaiknya sarana perawatan, diagnosis dan pengobatan. Anak dengan 

 Sindrom Down biasanya cenderung lebih rentan dan mempunyai kemungkinan  besar 

untuk menderita berbagai infeksi yang berulang. (http://www.ndss.org/Resources/
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Health-Care/Associated-Conditions/The-Heart--Down-Syndrome)

Satu-satunya pemeriksaan darah khusus yang perlu dilakukan sewaktu 

 periode baru lahir adalah analisis kromosom dan hormon kelenjar gondok tiroid. 

Pemeriksaan kromosom harus dilakukan pada semua anak-anak dengan  diagnosis 

klinis curiga Sindrom Down. Pada kasus kromosom translokasi, kedua orangtua 

 harus juga menjalani pemeriksaan kromosom. 

Bilamana seorang anak dengan Sindrom Down menderita sakit, orangtua 

 biasanya ingin tahu apakah penyakitnya itu ada kaitannya dengan Sindrom Down. 

Kebanyakan anak-anak dengan Sindrom Down mempunyai kesehatan yang baik. 

Bilamana mereka sakit, biasanya mereka menderita penyakit-penyakit anak yang 

normal yang tidak berhubungan dengan sindrom ini. Biasanya keadaan-keadaan ini 

tidak perlu ditangani secara berbeda hanya karena anak memiliki Sindrom Down. 

Namun demikian, ada beberapa keadaan yang lebih sering terdapat pada anak-anak 

dengan sindrom ini yaitu kelainan-kelainan tersebut biasanya sangat ringan atau 

mudah ditangani, seperti konstipasi (sembelit), infeksi saluran nafas atas dan kulit 

kering. Kondisi-kondisi yang lebih berat yang juga diuraikan di bawah ini jauh lebih 

jarang ditemukan. 

Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA)
Infeksi saluran pernafasan atas (telinga, hidung, dan tenggorokan) sebenarnya  tidak 

terlalu menyusahkan bagi anak-anak dengan Sindrom Down. Namun ada  beberapa 

anak dengan sindrom ini yang tampaknya mengalami batuk, demam, dan infeksi 

telinga-tengah yang lebih sering dari biasa. Biasanya infeksi ini paling sering terjadi 

pada waktu pertama kali anak bercampur dengan anak-anak lain, seperti pada waktu 

mulai masuk kelompok atau kelas pra-sekolah dan pada waktu masuk  sekolah. Anak 

mudah mengalami pilek, demam, dan batuk kering, yang sangat  jarang  berkembang 

menjadi pneumonia (radang paru-paru), dan batuknya lebiih sering  akibat  infeksi 

 tenggorokan (ISPA) daripada infeksi saluran nafas bawah. Anak harus selalu  diperiksa 

oleh seorang dokter, khususnya untuk memeriksa telinga kalau-kalau terdapat juga 

tanda-tanda infeksi bakteri. Bila hal ini terjadi, dokter akan meresepkan antibiotika. 

Bila infeksi itu tampaknya hanya karena alergi, antibiotika tidak berguna, dan kondisi 

akan membaik sendiri tanpa obat. Saluran udara yang relatif sempit (telinga, tuba 

Eustachii, dan rongga hidung) menyebabkan sejumlah anak lebih menderita dengan 

terjadinya batuk pilek ini. Sebagian kecil anak tampaknya terus menerus menderita 

pilek. Anak-anak demikian harus diperiksa kalau-kalau terdapat benda asing (kacang 
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polong, biji, atau benda lainnya) yang menyangkut di dalam hidung. Mereka juga per-

lu diperiksa kalau-kalau terdapat polip (adalah suatu tumbuhan pada lapisan dinding 

hidung) yang harus dioperasi. Orangtua kadang-kadang bertanya apakah sumbatan 

hidung akan membaik bila anak menghindari (mantang) sejumlah makanan seperti 

susu sapi, untuk memastikan penyebab alergi maka perlu dilakukan test alergi

Pendengaran dan Radang Telinga
Pemeriksaan pendengaran penting dilakukan secara rutin pada orang-orang  dengan 

Sindrom Down karena mereka mudah mengalami radang telinga dalam yang 

menghasilkan cairan kental seperti lem, sehingga terjadi perlengketan dan dapat 

 menimbulkan hilangnya pendengaran. Pendengaran pertama kali  harus diuji  diantara 

usia sembilan dan duabelas bulan. Setelah itu, pendengaran harus  diperiksa  setiap 

tahun sampai usia sepuluh tahun. Perlu disadari bahwa uji  pendengaran  harus di-

laksanakan bahkan walaupun anak atau orang dewasa yang  bersangkutan  tampak 

mendengar dengan baik. Kekurangan pendengaran yang  ringan, yang  hanya 

 mengenai frekwensi bunyi tertentu dapat berlangsung tanpa  terdeteksi  kecuali  dengan 

uji pendengaran  yang cermat dilakukan. Gangguan   pendengaran  seperti itu dapat 

mengganggu pemahaman bahasa, ketepatan percakapan dan  kemampuan  belajar. 

Salah satu metode pemeriksaan untuk mendeteksi dini gangguan  pendengaran 

 adalah emisi otoakustik (OAE= Otoacoustic Emission). OAE merupakan respons 

rumah siput (koklea) di telinga yang dihasilkan oleh sel-sel rambut luar dan dipancar-

kan dalam bentuk energi akustik. Teknologi ini memungkinkan deteksi dini ketulian 

sejak bayi usia minimal 2 hari. Pemeriksaan lainnya adalah Brain Evoked Response 

Auditory (BERA) atau dikenal sebagai Auditory Brainstem Response (ABR), yang 

merupakan pemeriksaan untuk menilai fungsi pendengaran dan fungsi saraf VIII (N. 

Auditorius). Pemeriksaan ini merekam potensial listrik yang dikeluarkan sel koklea 

selama menempuh perjalanan mulai dari telinga dalam hingga ke titik-titik tertentu 

di otak.

Radang Telinga dan perlengketan saluran telinga merupakan keadaan yang  penting 

untuk diperhatikan karena merupakan penyebab hilangnya pendengaran yang  sering 

terjadi dan dapat diobati pada anak-anak dan orang dewasa dengan Sindrom Down. 

Karena alasan ini seluruh anak-anak dan orang dewasa dengan Sindrom Down 

 harus memeriksakan pendengarannya secara teratur.

Radang ini mengenai telinga tengah, bagian telinga yang terletak di belakang 

 gendang telinga. Ada suatu saluran sempit, tuba Eustachii, yang berjalan dari dasar 
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telinga  tengah menuju bagian belakang tenggorokan. Saluran ini memungkinkan 

sekresi yang dihasilkan oleh lapisan telinga tengah mengalir ke luar dan memungkin-

kan  udara keluar dan masuk telinga tengah. Bila tuba Eustachii tersumbat, cairan 

 bertumpuk di dalam telinga tengah. Hal ini selalu mempengaruhi pendengaran. 

 Hilangnya pendengaran dapat ringan, sedang, dan berat. Selain itu kelainan ini 

 umumnya  menimbulkan suatu rasa ’penuh’ pada telinga yang terkena. Perlengketan 

saluran telinga dapat berlangsung sekejap, hilang-timbul, atau  menetap (kronik). 

Pada kebanyakan kasus penyebabnya tidak diketahui, sering akibat infeksi yang 

tidak tuntas pengobatannya. Alergi seringkali juga dicurigai sebagai penyebab, 

 namun sulit untuk memastikan berapa besar peranannya. Pada sebagian anak-anak 

 adenoid atau yang sering disebut amandel (kumpulan jaringan limfatik yang terletak 

pada bagian belakang tenggorokan) dapat membesar dan menyebabkan sumbatan 

pada tuba Eustachii. Perlengketan saluran telinga sering terjadi pada anak-anak 

dengan Sindrom Down karena mereka memiliki tuba Eustachii yang  masih  sempit 

dan pendek. Ini berarti bahwa pada orang dewasa, radang telinga tengah yang 

mengeluarkan cairan menjadi lebih jarang setelah usia sepuluh tahun, namun tetap 

lebih sering ditemukan pada sindrom dibanding pada orang dewasa lainnya. Karena-

nya, pendengaran harus dipantau secara teratur, baik pada anak-anak maupun 

pada orang dewasa dengan Sindrom Down. Pada sumbatan telinga tengah anak 

perlu mendapatkan pengobatan tergantung pada penyebabnya apakah antibiotika, 

anti alergi (anti histamin), dekongestan (membantu mengurangi pembengkakan dan 

mempersempit kembali pembuluh-pembuluh darah yang melebar) dan bahkan dapat 

dilakuakan operasi kecil dengan melubangi gendangan telinga untuk mengeluarkan 

cairan dan mencuci daerah telinga tengah sehingga udara dapat masuk. Setelah 

 operasi, pendengaran biasanya membaik dan anak-anak kadang-kadang ber perilaku 

sepertinya mereka lebih nyaman. Berenang, berendam, dan mandi tidak berkaitan 

dengan peningkatan kejadian infeksi telinga pada anak-anak. Sumbat telinga  hanya 

perlu digunakan oleh sejumlah kecil anak-anak yang merasa tidak nyaman bila air 

memasuki telinga tengah. Kadang-kadang anak pendengarannya mungkin lebih 

 buruk pada hari-hari tertentu daripada hari-hari lainnya. Bicaralah dengan jelas pada 

anak dan pastikan bahwa ada respon dari anak sebelum pembicaran atau perintah 

berlanjut. Alat bantu dengar mungkin berguna bagi anak-anak dengan gangguan 

pendengaran yang menderita hilangnya pendengaran tingkat sedang sampai berat. 
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Gangguan Mata dan Penglihatan
Pemeriksaan penglihatan terperinci pertama kali harus dilaksanakan antara usia 

sembilan bulan dan satu tahun oleh seorang dokter ahli mata. Selanjutnya setelah 

usia satu tahun, anak dengan Sindrom Down harus menjalani pemeriksaan tahunan 

untuk penglihatannya oleh dokter ahli mata sampai usia sepuluh tahun.  Penglihatan 

anak-anak dengan Sindrom Down harus diperiksa secara teratur karena  penggantung 

lensa yang lentur memberikan kecenderungan yang lebih besar untuk timbulnya 

gangguan penglihatan dekat (hipermetrop) dan gangguan penglihatan jauh (miopia). 

Gangguan penglihatan dekat lebih sering terjadi, walaupun biasanya lebih ringan 

daripada gangguan penglihatan jauh. Gangguan ini berkaitan dengan kesulitan me-

lihat benda-benda yang terletak dekat. Kacamata perlu digunakan untuk pekerjaan 

jarak dekat, seperti membaca dan menulis.

Gangguan penglihatan jauh biasanya ditunjukkan dengan perlunya anak mendekat 

kepada benda-benda. Namun demikian anak-anak yang duduk dekat pesawat  televisi 

tidak berarti mereka mempunyai gangguan penglihatan jauh.  Seringkali mereka 

melakukan hal ini karena mereka suka dekat dengan aksi yang sedang  ditayangkan. 

Gangguan penglihatan jauh dikoreksi dengan kacamata minus, yang  biasanya  perlu 

digunakan sesering mungkin. Untuk mempertahankan  kacamata pada  tempatnya 

dapat dibuatkan tali atau rantai yang melingkari kepalanya.  Kacamata dengan ujung-

ujung yang melengkung mengelilingi telinga juga cukup mempertahan kan  kacamata 

pada tempatnya. Bila anak melepaskan kacamatanya, anak tidak perlu  dimarahi, 

 namun katakan dengan tegas kaca mata harus selalu dipakai, dan pasang kan  kembali 

kacamata pada tempatnya. Sebagian anak tidak akan mentolelir kacamata kecuali 

sewaktu di sekolah. Dalam hal ini, sebaiknya biarkan guru yang mempertahan kan 

kacamata tersebut, yang dipasangkan pada waktu tiba di kelas dan di lepaskan se-

belum pulang ke rumah.

Mata Juling
Sering ditemukan pada anak-anak dengan Sindrom Down. Pada keadaan juling, 

mata mungkin sewaktu-waktu atau senantiasa tidak sejajar. Pada Sindrom Down, 

juling biasanya bersifat konvergen, yaitu kedua mata melirik ke dalam ke arah 

 hidung. Bila mata anak juling, ia tidak dapat menggunakan kedua matanya bersama- 

sama, sepertinya kedua mata sedang melihat pada benda-benda yang berlainan 

 (penglihatan ganda). Bila hal ini dibiarkan berlanjut, mata akhirnya akan kehilangan 

fungsi penglihatannya karena tidak dipergunakan lagi. Ini membuat orang yang ber-
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sangkutan hanya memiliki satu mata yang berfungsi, sehingga kedua mata tidak 

dapat memiliki persepsi kedalaman melihat yang baik, lapangan pandang yang lebih 

luas dan kemampuan yang lebih baik untuk membedakan benda-benda. Mata juling 

dapat dioperasi guna mengoreksi kesejajaran kedua mata. Hal ini penting bukan 

hanya bagi penglihatan anak, namun juga bagi penampilannya. Operasi mata  juling 

dilaksanakan dengan pembiusan umum dan membutuhkan waktu kira-kira satu 

sampai dua jam. Sewaktu operasi, mata ditempatkan kembali dengan memperbaiki 

otot-otot mata yang terletak di sekeliling mata. Kebanyakan anak-anak dapat pulang 

ke rumah pada hari yang sama, namun akan menderita nyeri, kemerahan, dan pem-

bengkakan mata selama beberapa hari setelah prosedur pembedahan ini. 

Nystagamus
Ini merupakan kelainan mata lain yang juga sering ditemukan pada anak-anak 

dengan Sindrom Down. Hal ini terjadi sewaktu otak tidak mengontrol dengan  tepat 

pergerakan otot-otot di sekeliling bola mata. Mata bukannya tetap diam sewaktu anak 

melihat kepada sebuah benda, tetapi bergerak /bergoyang dengan kecepatan tinggi. 

Kondisi ini kadang-kadang sedikit membaik dengan pemberian kacamata, namun 

kacamata biasanya tidak menyembuhkan. Gerakan otot-otot yang terus menerus 

akan mengurangi kemampuan penglihatan anak.

Katarak
Pengeruhan lensa (katarak) dapat terjadi pada Sindrom Down. Bentuk yang  paling 

sering terdiri atas kekeruhan-kekeruhan kecil pada bagian tepi lensa, yang mana 

biasanya tidak mengganggu penglihatan. Katarak lama-lama akan  memadat, 

dan mengganggu penglihatan sehingga dilakukan operasi pengangkatan atau 

 penggantian lensa. Sekarang hampir semua katarak dilakukan penggantian/ 

 pencangkokan lensa sehingga anak dapat melihat lagi seperti sediakala tergantung 

pada kualitas lensa pengganti. 

Otot, Tulang, Dan Persendian
Anak-anak dengan Sindrom Down seringkali memiliki persendian yang sangat 

 lentur mudah memutar walaupun melawan arah, ini memberi kesan seperti memiliki 

 elastis/ plastik. Hal ini, seperti halnya tonus yang rendah, akan berkurang  bersama 

usia, dan sudah jauh berkurang setelah usia sepuluh tahun. Tonus otot yang rendah 

dan  sendi-sendi yang lentur dari anak-anak dengan Sindrom Down menyebabkan 
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 sebagian tubuh akan dapat mempunyai posisi abnormal. Bila hal ini terjadi, tidak 

perlu dirisaukan, namun bila anggota gerak dibiarkan berada untuk waktu yang 

lama pada posisi abnormal tertentu, maka tulang-tulang akan memperoleh bentuk 

 abnormal sewaktu anak bertumbuh.

Usahakan untuk menghindari bayi tidur tengkurap dengan kedua kaki memutar ke 

dalam. Bila dibiarkan demikian, maka di kemudian hari sewaktu ia berjalan, kedua 

 kakinya akan melengkung ke dalam (seperti huruf O). Karena tonus yang rendah, 

anak-anak dengan Sindrom Down seringkali duduk dalam posisi-w. Bila dibiarkan 

dalam waktu yang lama, posisi ini menyebabkan tulang paha (femur) melengkung 

kedalam. Usahakan untuk mengubah duduknya dengan kedua tungkai bawah 

 menyilang atau lurus di depan. Tonus yang rendah juga membuat anak-anak  dengan 

Sindrom Down cenderung memiliki kaki datar. Penyokong sepatu khusus dan latihan- 

latihan masih dipertanyakan manfaatnya.

Persendian Leher
Pada anak-anak dan orang dewasa dengan Sindrom Down terdapat peningkatan mo-

bilitas sendi tulang belakang didaerah leher tepat dibawah tengkorak  kepala  sehingga 

menyebabkan pergeseran/ dislokasi pada tulang ini. Sumsum tulang  belakang dapat 

menjadi tertekan oleh tonjolan tulang aksis dan mengalami  kerusakan. Hal ini dapat 

menyebabkan kelumpuhan anggota gerak dan mengganggu fungsi tubuh lainnya 

seperti pernafasan dan kontrol kandung kemih. Dislokasi ini biasanya merupakan 

proses yang bertahap, memerlukan berbulan-bulan atau bertahun-tahun, namun 

dapat juga terjadi mendadak yang dapat diidentifikasi dengan menggunakan foto 

ronsen atau MRI. Pergerakan yang berlebihan dari leher dalam arah manapun 

meningkatkan peluang terjadinya dislokasi.

Masalah pada Kulit
Banyak anak-anak dengan Sindrom Down memiliki kulit kering yang mungkin 

 mengelupas, pecah-pecah atau gatal. Tindakan-tindakan berikut ini mungkin dapat 

menolong : Masukkan sejumlah soda bikarbonat ke dalam air mandi (segenggam 

soda dalam separuh air bak mandi). Usahakan untuk tidak menggunakan sabun, 

karena sabun menghilangkan lemak alami pada kulit. Bila anak memang kotor, 

 mungkin perlu sabun, namun biasanya satu bilasan sudah cukup. Hal ini dilakukan 

sampai usia pubertas. Jangan masukkan minyak ke dalam air mandi, karena minyak 
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akan menghentikan air menembus dan melembabkan kulit. Biarkan air mandi me-

resap ke kulit, dan selanjutnya gosokkan suatu substansi berminyak ke dalam kulit 

setelah mandi sewaktu kulit masih basah supaya air tetap tinggal di dalam kulit. Sub-

stansi terbaik untuk tujuan ini adalah Sorbolene yang biasanya terdapat didalam krim 

pelembab kulit, atau diberikan minyak zaitun atau minyak telon yang mengandung 

minyak kelapa. Bila rasa gatal pada kulit tetap ada, mungkin dapat diberikan losion 

yang mengandung kalamin (caladin atau caladryl) atau meminta nasihat dari dokter.

Pertumbuhan Gigi 
Pemeriksaan gigi  pada anak dengan Sindrom Down perlu dilakukan pada usia 

usia dua tahun. Setelah itu, selanjutnya gigi-gigi harus diperiksa setiap tahun. Pada 

 kunjungan-kunjungan ini akan diberikan pula petunjuk bagaimana menyikat gigi. 

Pemeriksaan gigi khususnya penting pada anak-anak yang memiliki abnormalitas 

jantung, karena pada anak-anak ini suatu infeksi gigi dapat menyebabkan bakteri 

tumbuh di dalam jantung.

Gigi anak-anak dengan Sindrom Down tumbuh lebih lambat dibandingkan gigi  anak-

anak normal. Ini berarti mereka cenderung mempertahankan gigi susu  mereka 

lebih lama dari biasanya, dengan berakibat lebih banyak kerusakan gigi. Pada 

 sejumlah anak, gigi ini dapat benar-benar hancur bersama jalannya waktu. Selain itu, 

 penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan sindrom ini lebih rentan  terhadap 

penyakit gusi. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan pemeliharaan gigi 

anak,  terutama pada anak-anak dengan penyakit jantung bawaan. Pencegahan nya 

 adalah meng hindari gula berlebihan dalam makanannya dan diberikan suplemen 

fluorida. Anak harus mulai belajar menyikat gigi atau disikat giginya sejak saat gigi 

 pertamanya muncul, hati-hati anak-anak senang menelan pasta gigi. Membersihkan 

sela-sela gigi dengan benang gigi / tusuk gigi sulit dilakukan pada kebanyakan anak-

anak  dengan Sindrom Down, karena mulut mereka berukuran kecil, namun harus 

 dicobakan  sejak sekitar anak usia enam tahun. Pada waktu menyikat tempatkan 

anak dengan  punggungnya menghadap ke kita, kepala dan bahunya bersandar pada 

dada kita. Anak-anak yang lebih besar seringkali dapat menyikat gigi mereka sendiri, 

namun harus diawasi. Anak-anak yang mengalami kesulitan mengontrol sikat gigi 

mungkin dapat tertolong dengan sikat gigi elektrik.

Kelenjar Gondok (Tiroid)
Pemeriksaan hormon tiroid di negara maju biasanya dilakukan secara rutin  terhadap 
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semua bayi yang baru lahir untuk mendeteksi adanya defisiensi hormon tiroid 

 secara dini sehingga dapat diobati sebelum menyebabkan kerusakan intelektual. 

Di  Indonesia pemeriksaan hormon tiroid tidak dilaksanakan secara rutin (new born 

screening) sehingga untuk bayi dengan sindrom Down merupakan pemeriksaan 

 khusus yang perlu diperhatikan. 

Kelenjar tiroid terletak di depan leher, dan menghasilkan hormon tiroid yang  dialirkan 

ke dalam darah. Jumlah hormon tiroid di dalam darah harus dipertahankan  dalam 

 batas-batas tertentu, bila tidak maka fungsi tubuh akan mengalami kelainan.  Tidak 

cukupnya hormon tiroid dalam darah dikenal sebagai hipotiroidisme (hipo = di bawah). 

Hipotiroidisme dapat muncul sejak lahir (kongenital), atau berkembang di kemudian 

hari (didapat). Kedua bentuk ini lebih sering ditemukan pada orang-orang dengan 

Sindrom Down daripada di dalam populasi umum. Hipotiroidisme  merupakan kondisi 

yang sulit dikenali pada stadium dini. Hal ini khususnya terjadi pada  individu-individu 

dengan Sindrom Down, karena hipotiroidisme dan Sindrom Down sama-sama me-

miliki sejumlah sifat yang serupa. Karena alasan ini dilakukan uji darah yang  teratur 

untuk mendeteksi hipotiroidisme pada semua anak-anak dan orang dewasa yang 

memiliki sindrom ini. Hipotiroidisme kongenital (bawaan) ini kurang lebih 30 kali 

 lebih sering pada bayi-bayi baru lahir dengan Sindrom Down daripada populasi lain-

nya, dan terdapat pada sekitar 1 dalam 150 bayi yang lahir dengan sindrom ini. 

Hal ini dapat disebabkan kegagalan perkembangan kelenjar tiroid dari janin atau 

bila  kelenjar tersebut ada tetapi tidak mampu memproduksi hormon.  Deteksi dan 

peng obatan dini hipotiroidisme pada saat sejak setelah lahir lebih penting dilaku-

kan daripada saat-saat lain dari kehidupan. Hal ini karena otak terus berkembang 

selama dua tahun  pertama kehidupan, dan kekurangan hormon tiroid pada masa 

ini dapat  mengakibatkan gangguan intelektual yang menetap. Bagi anak dengan 

 Sindrom Down, hipotiroidisme kongenital yang tidak di obati akan  menimbulkan 

ketidak mampuan intelektual yang lebih besar daripada yang  ditimbulkan oleh 

 Sindrom Down itu sendiri. Gejala hipotiroidisme kongenital jarang muncul pada saat 

lahir. Pada  waktu tanda-tandanya muncul, setelah beberapa  bulan, tanda-tanda itu 

seringkali begitu mirip dengan sejumlah ciri Sindrom Down sehingga adanya hipo-

tiroidisme  tidak terdeteksi, gejala-gejalanya antara lain kesulitan makan, konstipasi, 

tangis yang serak dan mudah mengantuk. Tonus otot merendah dan perkembangan 

terhambat. Pada banyak negara, semua bayi yang baru lahir (new born screening) 

diperiksa darah nya pada saat atau segera setelah lahir untuk mendeteksi adanya 

hipotiroidisme. Pada sejumlah kecil bayi dengan hipotiroidisme kongenital,  jumlah 
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hormon tiroid dalam darah mungkin berada dalam batas normal pada waktu  lahir, 

 namun kemudian merosot dalam beberapa bulan berikutnya karena kelenjar tiroid 

menjadi kosong. Karena alasan inilah direkomendasikan pemeriksaan ulang pada 

usia enam dan dua belas bulan. Pengobatan hipotiroidisme kongenital adalah 

 dengan  pemberian hormon pengganti. Pengobatan ini berulang-ulang seumur  hidup. 

Semakin lama hipotiroidisme kongenital tidak diobati, semakin besar derajad ke-

rusakan intelektual yang terjadi dan gangguan intelektual ini menetap, tidak dapat 

pulih kembali.

Gangguan pada usus: Atresia duodenal dan  Penyakit Hirschsprung

Kondisi ini ditemukan sejak lahir pada sekitar 10-15% bayi dengan Sindrom Down. 

Pada atresia duodenal terdapat penyempitan bagian pertama usus halus (usus 12 

jari). Ini berarti makanan tidak dapat melewati usus setelah meninggalkan  lambung. 

Kondisi ini menimbulkan masalah selama periode baru lahir. Muntah-muntah 

 biasanya timbul dalam beberapa jam setelah lahir dan bagian atas lambung men-

jadi kembung. Kondisi ini biasanya didiagnosis dengan pemeriksaan ronsen daerah 

 perut. Atresia duodenal diobati dengan operasi di mana bagian usus yang tersumbat 

dibuang dan duodenum disambungkan kembali.

Penyakit Hirschsprung lebih jarang terjadi dibanding atresia duodenal, namun juga 

lebih sering muncul pada anak-anak dengan Sindrom Down daripada anak-anak 

 normal. Penyakit ini dinamai menurut Dr. H. Hirschsprung, seorang dokter Denmark. 

Kondisi ini disebabkan tidak adanya saraf-saraf tertentu di dalam dinding rektum 

(ujung akhir usus besar dekat dubur), dan kadang-kadang pada bagian usus  besar. 

Ini berarti gerak peristaltik normal yang mendorong makanan melewati rektum  tidak 

terjadi dengan baik. Hal ini menimbulkan konstipasi (sembelit), biasanya pada 

 periode baru lahir atau pada masa bayi. Perut membesar, dan dapat diikuti muntah-

muntah. Pengobatan awal adalah melakukan operasi dengan memotong usus dan 

disalurkan lewat lubang pada perut (kolostomi). Usus besar disekatkan pada  sebuah 

lubang pada dinding perut dimana kotoran/feses akan keluar dan ditampung di 

 dalam sebuah kantong. Lubang kolostomi ini dikemudian hari akan ditutup, bagian 

usus yang tidak normal di buang dan usus disambungkan kembali, sehingga feses 

dapat dikeluarkan melalui anus.

Konstipasi/ Sembelit  
Konstipasi merupakan masalah umum pada anak-anak dengan Sindrom Down. 
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Hal ini sebagian berkaitan dengan rendahnya tonus otot-otot perut, yang tidak 

 memungkinkan mengeluarkan tekanan yang cukup di dalam perut sewaktu anak 

duduk pada kloset, kaki anak masih menggantung tidak dapat mencapai  lantai, 

maka dibutuhkan bangku rendah yang diletakkan di bawah kaki supaya anak 

 memiliki  tahanan untuk mendorong. Latihan toilet ini harus dijalankan dengan  sabar 

dan  perlahan-lahan tanpa banyak menggerutu. Bila memang timbul konstipasi, 

maka perlu dikonsultasikan ke dokter atau diberikan pengobatan dengan laksatif / 

 pencahar. Anak perlu mendapatkan makanan berserat dan lebih banyak buah- buah-

an dan sayur-sayuran. 

Leukemia
Pada anak-anak dengan Sindrom Down kadang-kadang ditemukan menderita 

 Leukemia, angka kejadian lebih kurang 1 diantara 100 anak dengan sindrom ini. 

 Biasanya dikenali dengan adanya kulit yang pucat, mudah berdarah atau nyeri 

tulang. Pemeriksaan darah akan mengungkapkan adanya pertumbuhan berlebihan 

sel-sel darah putih. Dengan berkembangnya terapi target berbasis pada patologi 

molekuler banyak kasus leukemia dapat diobati.

Kelainan Jantung
Pemeriksaan jantung dan pembuluh darah pada bayi baru lahir, dokter akan melaku-

kan dengan sangat cermat untuk mendeteksi ada/tidaknya kelainan jantung bawaan. 

Kelainan jantung bawaan seperti Atrioventricular Septal Defect Ventricular Septal 

Defect, Persistent Ductus Arteriosus and Tetralogy of Fallot mencapai 40-60 % bila 

dibandingkan dengan anak-anak lahir normal kelainan jantung bawaan hanya 0,8 %. 

Jantung masih mengalami perubahan setelah bayi pindah dari keadaan tak  bernapas 

di dalam rahim menjadi seorang insan baru yang bernapas, maka sejumlah  kelain an 

jantung tidak dapat terdeteksi sampai pemeriksaan berikutnya dilakukan. Ketika 

anak berusia sekitar enam minggu, untuk mengetahui adanya kelainan jantung, 

 sebagian dokter akan merencanakan pengujian jantung seperti  elektrokardiograf dan 

ekokardio gram.

Sekitar sepertiga anak-anak dengan sindrom Down dilahirkan dengan  kelainan 

 jantung. Penting untuk disadari bahwa cacat jantung pada Sindrom Down  sudah ada 

sejak lahir. Beberapa jenis kelainan jantung pada sindrom Down  seperti dibawah ini.

Atrio-ventricular septal defect (A-VSD), ini merupakan kelainan  jantung yang 

paling sering pada Sindrom Down, dan ditemukan satu diantara enam anak. Pada 
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 kelainan sekat atrio-ventrikular terdapat sebuah lubang di antara kedua  atrium 

 (serambi  jantung), dan pada sejumlah kasus dapat terjadi pada sekat ventrikel  (bilik 

 jantung). Ventricular septal defect (VSD) yaitu terdapat sebuah lubang  diantara kedua 

 ventrikel. Lubang ini dapat sangat kecil, tanpa menimbulkan  masalah pada anak. 

Lubang yang sedikit lebih besar biasanya menimbulkan masalah.  Sebagian darah 

di dalam  ventrikel kiri yang lebih kuat menyeberangi lubang tersebut,  memasuki 

 ventrikel kanan, dan dipompakan ke dalam paru-paru. Ini berarti bahwa paru- paru 

menerima jumlah darah yang lebih banyak, yang membuat nya  terbendung dan kaku. 

Sesak  napas, sulit makan, dan tidak bertambahnya berat badan bayi.  Be berapa 

lubang kecil dapat menutup dengan sendirinya. Jenis perbaikan  seperti ini biasanya 

terlihat menjelang akhir tahun pertama dan sesak  napas, kesulitan naik berat badan 

dan infeksi dada berulang menjadi semakin ringan.  Patent  ductus  arteriosus  adalah 

saluran (duktus) arteri yang tetap terbuka merupakan kelainan  jantung  nomor tiga 

tersering pada anak-anak dengan Sindrom Down ditemukan kira-kira satu di antara 

lima puluh anak dengan sindrom ini. Kondisi duktus  arteriosus yang paten (terbuka) 

terjadi sewaktu-waktu gagal menutup setelah lahir. Tetralogi Fallot juga  merupakan 

kelainan  jantung bawaan yang sering terjadi pada anak sindrom Down (1/100). Nama 

penyakit ini berasal dari penemunya Dr. Fallot (1850-1911) sedang kata  tetralogi 

menggambar kan empat kelainan yang muncul bersamaan. Dua  kelainan yang 

 penting adalah lubang yang besar pada sekat bilik ventrikuler (VSD) dan penyempit-

an pembuluh  darah yang berjalan dari jantung ke paru-paru. Akibatnya darah yang 

disemprotkan dari ventrikel/ bilik bercampur  sebelum memasuki kedua pembuluh 

diatasnya dan hanya sejumlah kecil darah berhasil memasuki paru- paru. Sewaktu 

bayi lahir dengan tetralogi Fallot, ia mungkin sudah biru  (sianotik),  namun demikian, 

 sejumlah bayi dengan kondisi ini berwarna normal (asianotik), dan  hanya  menjadi 

biru pada usia dua sampai empat tahun.  Kemudian kebiruan ini dapat  menetap, 

atau hanya muncul saat serangan. Sebagian anak dapat  mengalami serangan 

biru pada waktu demam, atau sewaktu mereka mandi air yang terlalu panas dan 

 seringkali tanpa peristiwa-peristiwa pencetus yang nyata. Pada waktu serangan 

 sianotik  berlangsung, anak harus tempatkan dalam posisi berjongkok karena nya 

 lebih  banyak darah dipaksa melewati paru-paru, sehingga sedikit mengatasi ke-

kurangan  oksigen dan bila perlu diberikan oksigen. Untuk mencegah serangan, 

demam  harus  di tangani dengan seksama dengan membuat anak sejuk dan mem-

berikan  parasetamol kepadanya. Anak-anak dengan tetralogi Fallot jangan mandi 

air terlalu panas. Bila serangan sianosis makin berat, maka harus dipertimbangkan 
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pembedah an.  Perbaikan menyeluruh tetralogi Fallot merupakan operasi jantung ter-

buka yang kompleks. 

4. PERILAKU ANAK-ANAK DENGAN SINDROM DOWN
Anak-anak dengan Sindrom Down tingkatan dalam perkembangan lebih lambat 

 daripada anak-anak normal. Masalah perilaku tidak ada yang unik bagi anak-anak 

dengan Sindrom Down, pada umumnya serupa dengan yang ditemukan pada anak-

anak normal berusia lebih muda, dan biasanya dapat diperbaiki dengan metode 

 sederhana dari modifikasi perilaku. 

Sebagian orangtua membutuhkan pertolongan untuk melakukan hal ini, 

 namun banyak orangtua sebenarnya telah mempraktekkan modifikasi perilaku tanpa 

menyadarinya yaitu menghargai anak mereka atas perilaku yang baik dan menghu-

kum anak atas perilaku yang buruk. Anak-anak menjadi mengetahui dimana ia  harus 

berdiri dan mampu mengarahkan energi mereka kepada aktivitas-aktivitas yang 

lebih positif dan dihargai. Modifikasi perilaku merupakan suatu bentuk pengajaran, 

yang diterapkan pada situasi-situasi di mana penjelasan saja tidak berhasil.  Langkah 

pertama dalam program modifikasi perilaku adalah mengamati perilaku anak dan 

 mengidentifikasikan perilaku yang hendak diubah. Hal terbaik adalah mengajarkan 

seorang anak ketrampilan-ketrampilan yang berguna untuk menggantikan perilaku 

yang tidak dikehendaki. Anak didorong berperilaku yang baik sehingga dapat di-

berikan penghargaan. Bentuk penghargaan yang paling sederhana adalah dengan 

memuji apa yang telah dikerjakan anak dengan membuat komentar tersenyum dan 

mengatakan ”baik sekali” atau ”baguslah, hebat”. 

Satu cara mendorong perilaku yang baik adalah mempertunjukkan perilaku 

tersebut kepada anak dengan harapan ia akan menirunya. Anak mungkin meniru 

orangtua yang ia identifikasikan lebih kuat misalnya anak laki-laki akan meniru ayah-

nya maka untuk mengajarkan  buang air kecil di dalam toilet, mungkin ada baiknya 

bila ayah yang memberikan contoh, sambil menjelaskan bahwa beginilah cara anak 

laki-laki besar melakukannya. Anak-anak juga cenderung meniru anak-anak lainnya 

untuk menggunakan pispot, maka anak diajak melihat anak-anak lain melakukan 

hal ini dengan harapan ia akan meniru mereka. Kadang-kadang anak revel, terlalu 

aktif dan  tampak agresif.  Dalam keadaan ini orang tua jangan sampai meakukan 

tindakan kasar menampar, namun naluri orang tua akan berusaha membantu dan 

menghentikan terutama kalau ada kekawatiran mencelakaan anak.  Maka lebih baik 

anak dipindahkan ditempat yang lebih tenang masuk kamar tidurnya atau kamar lain 
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yang lebih nyaman. 

Orang tua perlu berpura-pura tidak mempedulikan anak, karena biasanya 

didalam kamar anak akan teriak-teriak untuk mengundang perhatian orang tua. 

Sewaktu anak telah berhenti mempertunjukkan perilaku khusus tersebut, undang-

lah dia untuk turut ambil bagian dalam apa yang sedang orang tua kerjakan dan 

kembalilah pada percakapan normal dengan dia. Orang tua jangan menunjukkan 

sikap tidak menghiraukan begitu mulai berinteraksi dengan anak lagi. Kadang orang 

tua terlalu penat, maka jangan membiarkan hidup dalam ketegangan, saat tertentu 

perlu santai untuk memelihara kehidupan suami istri. Mungkin ada kalanya anak 

 di serahkan kepada perawat anak yang akan memberikan manfaat kepada anak  tidak 

terlalu tergantung pada orang tua dan anak mendapatkan variasi teknik perawatan 

dan penatalaksanaan perilaku. Sekolah juga dapat membantu  dengan  sejumlah 

 program dan bahkan dapat mengambil alih porsi terbesar pengajaran perilaku 

 seperti latihan toilet atau kebiasaan cara makan yang baik, yang selanjutnya dapat  

dilanjutkan di rumah.

BEBERAPA PERILAKU SPESIFIK DAN PENANGANANNYA 

Anak-anak dengan Sindrom Down seringkali memiliki kebiasaan  menjulurkan 

lidah mereka. Hal ini disebabkan oleh kombinasi dari lidah yang berukuran lebih 

 besar daripada ukuran rata-rata dan mulut yang berukuran lebih kecil daripada 

 ukuran rata-rata. Orang tua perlu memberikan isyarat secara verbal atau sentuhan 

halus kepada anak agar memasukkan lidahnya. Bila anak mau memasukkan lidah-

nya maka orang tua dianjurkan untuk memujinya, maka lama kelamaan ia mungkin 

dapat menghentikan kebiasaan menjulurkan lidahnya.

Anak-anak dengan Sindrom Down, karena tonusnya yang rendah, cenderung 

membiarkan mulutnya terbuka dan mencucurkan air liur (ngiler) saat masa awal 

kanak-kanak. Bila anak diingatkan untuk menelan, kebiasaan ini  umumnya  berhenti. 

Mungkin juga perlu juga menutup mulut anak dengan lembut, maka   kebanyakan 

anak sudah berhenti ngiler pada waktu mereka berusia sekitar empat tahun. Pada 

anak normal usia 15 bulan-3 tahun sering ada gejala hiperaktif, anak mudah 

 mengalihkan perhatian dan menurut kata hati.  Pada anak dengan sindrom Down 

akan meng alami kesulitan dalam menyalurkan perhatian, maka anak harus diberi 

target,  misalnya kalau saat makan diminta duduk dimeja makan sampai  selesai 

makan. Anak  jangan banyak diberi makanan yang manis, anak diberi kesempatan 
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untuk membakar  energi misalnya dengan main bola atau sepeda, biarkan anak di-

dalam ruangan atau  lapangan yang terbuka sehingga gerak tidak dibatasi. Bila hiper-

aktif terlalu  menganggu maka mungkin perlu mendapatkan pengobatan dokter.

Tantrum ditemukan baik pada anak-anak balita normal maupun pada anak-

anak dengan Sindrom Down dengan usia perkembangan yang sama. Tantrum 

 biasanya muncul bila anak sedang frustasi atau dihalangi. Tantrum (atau  tantrum tem-

per) adalah ledakan emosi, biasanya dikaitkan dengan anak-anak dalam  kesulitan 

emosional, yang biasanya ditandai dengan sikap keras kepala, menangis, berteriak, 

menjerit-jerit, pembangkangan, mengomel marah, melawan terhadap  upaya untuk 

menenangkan. Sewaktu tantrum mulai muncul, sebaiknya kita menyadari dahulu 

bahwa anak sedang frustasi. Walaupun anak mungkin tidak bereaksi, orang tua perlu 

bercakap mengenai keinginan anak maka dengan segera akan membuat anak sadar 

bahwa oang tua  telah memahami perasaannya. Selanjutnya belokkan perhatian-

nya kepada aktivitas lain atau berpura-pura tidak menghiraukan tantrum tersebut. 

Tantrum biasanya berkurang sewaktu anak bertambah besar, khususnya dengan 

membaiknya ketrampilan berkomunikasi anak. Perilaku memukul atau mengigit anak 

lain seringkali dimulai sebagai suatu usaha dari seorang anak dengan ketrampilan 

bahasa yang lemah untuk berkomunikasi dengan anak lain. Anak-anak dibawah usia 

perkembangan empat tahun biasanya belum memiliki kemampuan berempati ter-

hadap orang lain. Anak-anak biasanya tidak meneruskan perilaku ini, karena mereka 

sudah mulai dapat bergaul dengan anak-anak yang pada mulanya menghindari. 

Kadang-kadang, seorang anak dapat berperilaku destruktif / merusak 

 terhadap mainan dan benda-benda lainnya. Maka usahakan barang-barang  mudah 

pecah berada di luar jangkauannya. Anak-anak dapat berperilaku destruktif bila 

diberikan mainan yang terlalu rumit dan karena membuat mereka frustasi.

Bila anak diajak pergi berkunjung ke tempat lain, selalu bawakan beberapa 

mainan kesukaan anak atau sediakan mainan khusus yang membuat anak tertarik 

dan aktif memainkannya.
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1. PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KECERDASAN ANAK
Di negara-negara maju, Kementrian Pendidikan biasanya mempunyai psikolog yang 

akan menilai anak-anak khususnya sebelum mereka memasuki sekolah, namun 

 biasanya pada usia diatas 2 tahun. Di Indonesia evaluasi kognitif anak dapat dilaku-

kan di pusat tumbuh kembang di rumah sakit atau secara khusus orang tua meng-

konsulkan ke klinik-klinik swasta yang juga tersedia klinik psikologi. 

Pada pusat-pusat ini bekerja dokter spesialis anak, ahli genetika/ konselor 

genetik,  psikolog, pekerja sosial, perawat, ahli fisioterapi dan guru. Staf dengan  multi 

disiplin ini memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas mengenai anak-anak 

dengan kebutuhan khusus termasuk Sindrom Down maupun kelainan-kelainan yang 

lain yang menyangkut ketidakmampuan intelektual/ kognitif. Di Indonesia,  biasanya 

orang tua membawa ke klinik psikologi swasta, dimana ada psikolog pendidikan yang 

melakukan praktek pribadi yang dapat melakuan pengujian kognitif (IQ) dan melapor-

kan hasil temuannya pada orang tua. Sejumlah pusat-pusat pelayanan juga memiliki 

ahli fisioterapi ahli terapi okupasi dan ahli terapi wicara. Penilaian  kemampuan yang 

Kecerdasan & Intervensi Dini
Pada Sindrom Down

Bab VI. 
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terbaik adalah penilaian yang dilakukan oleh tim tenaga profesional dari sejumlah 

disiplin yang berbeda. Penilaian sudah harus dimulai sewaktu anak  berusia sekitar 

empat bulan dan dilanjutkan pada sebelum anak berusia 3-4 tahun tiap setengah 

sampai satu tahun sekali sampai ia memasuki sekolah.

Bilamana ketrampilan seorang anak berada di bawah ketrampilan rata-rata 

anak berusia dua atau tiga tahun, uji perkembangan dipergunakan untuk menilai 

kemampuannya. Pengujian ini mengevaluasi perkembangan anak dalam semua 

bentuk perkembangan. 

Uji intelegensia dapat dilaksanakan bila anak sudah dianggap mampu. Hal 

ini terutama berkaitan dengan pengukuran intelegensia, baik yang  berhubungan 

 dengan kemampuan bahasa maupun yang memerlukan manipulasi benda- benda. 

Ada yang berpendapat bahwa uji intelegensia dipengaruhi oleh lingkungan dan 

 rangsangan-rangsangan dalam kehidupan sehari-sehari, misalnya anak yang tinggal 

didesa dan tidak menonton TV bila dibandingkan anak yang tinggal dikota dengan 

 banyak permainan (game) dan film anak-anak di TV akan mempunyai kecerdasan atau 

daya tangkap yang berbeda. Uji intelegensia (test IQ) ini harus  diselenggarakan oleh 

seorang psikolog berpengalaman dan diinterprestasikan secara hati-hati.  Hasil-hasil 

pengujian ini  dianggap hanya sebagai bagian dari penilaian terhadap anak, dan 

perlu diinterprestasikan dengan bantuan laporan perkembangan anak, pengamatan 

tingkah laku dan hasil-hasil pengujian terdahulu dan aktifitas  kesehariannya.

Psikolog biasanya menjelaskan hasilnya dengan menguraikan kekuatan 

dan kelemahan anak dan menunjukkan bagaimana anak telah berkembang sejak 

saat diuji yang terakhir dan sebelumnya. Penguji dapat menggolongkan anak dalam 

usia perkembangan/ developmental age (DA)  atau usia mental/ mental age (MA) 

pada usia tertentu. Mungkin hasil yang didapat menunjukkan tingkat  perkembangan 

 tidak  sesuai dengan umur anak. Usia perkembangan yang dicapainya hanya 

suatu  panduan terhadap pemahaman dan pengetahuan anak pada dunianya dan 

 kematangannya berlogika serta  memberikan pengertian kepada orang tua  mengenai 

perilaku dan ketrampilan yang dapat diharapkan dari anak. Dengan mengetahui usia 

perkembangan anak membantu orang tua untuk mengetahui bagaimana cara yang 

terbaik untuk menghadapi anak dan bagaimana memilihkan mainan, buku-buku dan 

kegiatan yang tepat. 

Pengujian selain menentukan usia mental juga angka yang dikenal sebagai 

Inteligence Quotient (IQ). Hasil IQ sering salah dimengerti, mudah berubah, oleh 

karena itu walaupun dinyatakan dengan angka bukan nilai angkanya yang  penting. 
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Kenyataannya bila IQ diukur lagi keesokan harinya dengan menggunakan metode 

berbeda, nilai persisinya akan sedikit berbeda. Jadi yang lebih penting  adalah 

 kisaran (range) di mana nilai IQ anak tersebut berbeda. Dalam kisaran IQ ada 

 gunanya  menggunakan istilah seperti ringan, sedang, dan berat untuk menggambar-

kan  kisaran angka IQ. Kebanyakan anak-anak dengan Sindrom Down dalam kisaran 

IQ yang sama sepanjang hidupnya. Hasil angka IQ dapat sedikit berubah naik atau 

turun di dalam kisarannya. Batasan mengenai di mana tepatnya satu kisaran ber-

mula dan berakhir sangat meragukan, karena masing-masing ahli atau kepustakaan 

menyatakan yang sedikit berbeda. 

Istilah-istilah yang digunakan untuk kisaran IQ adalah:

• Orang-orang dengan IQ berkisar antara 80 sampai 130 dianggap mempunyai 

kecerdasan normal.

• IQ sekitar 70 sampai 80 dianggap menunjukkan derajat gangguan intelektual di 

perbatasan (border line). Orang-orang demikian biasanya dapat berada dalam 

lingkungan normal, namun mereka berkembang lebih lambat.

• Anak-anak dan dewasa dengan nilai IQ d bawah 70 dianggap memiliki 

 ketidak mampuan intelektual (gangguan perkembangan intelektual/  intelectual 

 disability). Persamaan kata lainnya adalah retardasi mental (bukan Cacat 

 mental)  me rupakan istilah yang paling sering digunakan, namun sekarang istilah 

ini dianggap suatu pelecehan dan seharusnya tidak digunakan lagi. 

Kebanyakan orang mengetahui arti ketidakmampuan intelektual, namun  tidak 

tahu bagaimana derajat ketidakmampuan, oleh karena itu ada manfaatnya 

 menggambarkan ketidakmampuan intelektual dengan istilah lama berdasarkan 

 derajad berat- ringannya.

Didalam praktek klinik dan yang saat ini masih dipakai di Indonesia derajat IQ 

 berdasarkan berat ringannya gangguan kognitif adalah menggunakan skor :

1. Ketidakmampuan intelektual ringan (IQ berkisar antara 50 sampai 70). 

 Orang dewasa dengan derajat ketidakmampuan ini biasanya dapat hidup 

 mandiri dengan sedikit pengawasan atau yang disebut mampu didik.
2. Ketidakmampuan intelektual sedang (IQ berkisar antara 35 sampai 50). 

 Orang dewasa dengan derajat ketidakmampuan ini akan membutuhkan per-

tolongan dalam menangani masalah keuangan dan biasanya juga memerlukan 

sejumlah pengawasan terhadap kegiatan sehari-hari seperti berbelanja, me-

masak, dan jalan-jalan. Kelompok ini masih tergolong mampu didik.
3. Ketidakmampuan intelektual berat (IQ berkisar antara 20 sampai 35). 
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 Orang dewasa dengan derajat ketidakmampuan ini senantiasa membutuhkan 

banyak pengawasan, walaupun ada juga yang mampu merawat diri mereka 

sendiri seperti berpakaian, makan, mencuci, dan ke toilet atau yang disebut 

mampu latih.
4. Ketidakmampuan intelektual sangat berat (kisaran IQ di bawah 20). 

 Orang dewasa dengan derajat ketidakmampuan ini selalu membutuhkan 

 perawatan dan pengawasan atau yang disebut dengan mampu rawat.

Skor ini sudah tidak digunakan secara ilmiah karena dapat memberikan 

 penilaian yang keliru pada anak yang sebenarnya tidak retardasi mental. Namun 

demikian penggolongan yang kuno ini juga masih digunakan pada sekolah luar 

 biasa (SLB) di Indonesia pada anak-anak dengan retardasi mental/ tuna grahita. 

Pada SLB untuk tuna grahita terdapat 3 penggolongan yaitu tipe C mampu didik 

 (IQ 50-70/ debil), tipe C1 mampu latih (IQ 25-50 / imbecil) and tipe C2 mampu rawat 

(IQ<25/idiot). 

Menurut The American Association on Mental Retardation (AAMR), 2002 atau 

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) bahwa 

ketidak mampuan intelektual (disabilitas intelektual) adalah ditandai dengan:

• Keterbatasan yang bermakna (signifikan) pada fungsi intelektual. Salah satu 

cara untuk mengukur fungsi intelektual adalah tes IQ . Umumnya , skor tes 

IQ sekitar 70-75 menunjukkan keterbatasan dalam fungsi intelektual. Skor IQ 

rendah saja tidak cukup untuk diagnosis retardasi mental, tetapi harus diikuti 

dengan keterbatasan perilaku adaptif.

• Keterbatasan perilaku adaptif, yang mencakup banyak ketrampilan  sosial dan 

praktis sehari-hari yaitu keterampilan yang digunakan orang untuk  berfungsi 

secara efektif dalam kehidupan sehari-hari mereka, antara lain  termasuk 

 keterampilan dalam bidang-bidang seperti komunikasi, interaksi sosial, 

 mengurus diri sendiri, mengelola uang, dan menggunakan transportasi.

• Terjadi sebelum usia 18 tahun. 

2. INTERVENSI DINI DAN PENDIDIKAN KETRAMPILAN 
Istilah intervensi dipakai menggantikan istilah terapi atau pengobatan untuk 

 menghindari pengertian medis dan menekankan bahwa ini merupakan suatu 

 bantuan penanganan, bukan penyembuhan. Intervensi dini adalah intervensi yang 

diberikan pada periode-periode segera setelah lahir sampai menjelang usia sekolah 
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pada  sekitar usia lima tahun. Penanganan yang dilakukan adalah meliputi  fisioterapi, 

terapi okupasi, terapi wicara, dan pendidikan khusus termasuk kelompok bermain 

(PAUD). Pada umumnya penelitian-penelitian menunjukkan bahwa anak-anak 

 dengan Sindrom Down yang menerima intervensi dini, berfungsi lebih baik daripada 

mereka yang tidak menerimanya. 

Penelitian-penelitian lain membuktikan bahwa anak-anak yang dibesarkan di 

rumah memperoleh kecerdasannya berkembang lebih baik. Penelitian ini memberi 

kesan bahwa membesarkan anak-anak dengan Sindrom Down di rumah merupakan 

faktor yang paling penting dalam peningkatan kecakapan mereka. Di rumah para 

orangtua membantu anak mereka dalam melakukan hal-hal yang  muncul  secara  alami 

ke hadapan mereka: berbicara dengan anak, mendengarkan dan  memberi respon 

terhadapnya, melibatkannya dalam berbagai kegiatan,  memperluas pengalaman-

nya, membacakan cerita, dan membantunya berhubungan dengan orang dewasa 

serta anak-anak lain. Oleh sebab itu, intervensi dini harus dilihat sebagai bantuan 

berharga, namun tidak mutlak harus ada di bandingkan pengalaman belajar, yang 

diberikan orang tua. Mencapai kemandirian yang maksimal merupakan salah satu 

tujuan utama bertumbuh bagi semua anak-anak. Anak-anak normal belajar banyak 

ketrampilan tanpa perlu diajari. Mereka mengamati dan belajar dari apa yang mereka 

lihat. Anak dengan Sindrom Down perlu diajarkan banyak ketrampilan sehari-hari 

dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mempraktekkannya. 

Banyak orangtua tidak memberikan kesempatan padanya untuk 

 mengembangkan ketrampilan-ketrampilan yang penting bagi kemandiriannya 

 karena orang tua khawatir akan kerentanan anak dan ingin selalu melindungi anak 

yang  intelektualnya tidak mampu. Proses mencapai kemandirian bagi seorang anak 

dengan Sindrom Down merupakan serangkaian langkah-langkah yang lambat, yang 

harus ditempuhnya dalam sejumlah periode waktu sejak masa kanak-kanak. 

3. PERAWATAN DILUAR SEKOLAH 
Pada beberapa daerah, perawatan setelah usai sekolah tersedia bagi anak-anak 

dengan kebutuhan khusus. Pada sejumlah kasus, saudara kandung dari anak-anak 

dengan Sindrom Down juga dapat mengikuti perawatan setelah usai sekolah itu. Ke-

banyakan program-program yang ada membuat anak-anak sibuk dengan kegiatan- 

kegiatan yang menarik dan menyenangkan dan ini merupakan pelayanan yang 

 sangat membantu bagi kedua orangtua yang bekerja sampai sore.

Kemah liburan bagi anak-anak dengan Sindrom Down maupun anak-anak 

dengan ketidakmampuan lainnya seringkali diselenggarakan secara berkala. 
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 Kebanyakan anak-anak dengan Sindrom Down sangat menyukai kegiatan ini dan 

memperoleh manfaat dari bersenang-senang, bertemu dengan anak-anak lain dan 

peningkatan kemandirian. Dianjurkan pada saat liburan sekolah setiap hari ada 

 program liburan sekolah untuk membantu mempertahankan anak-anak tetap  terhibur 

dan aktif selama sekolah libur.

4. KEBERSAMAAN DENGAN ORANG TUA
Di Indonesia kelompok orang tua (parent support group) mungkin tidak terlalu umum, 

namun di Jakarta dan beberapa kota besar sudah ada kelompok orang tua yang 

membentuk yayasan bekerja bersama-sama, mencari donasi dana dan  bahkan 

mendirikan sekolah inklusi untuk spesifik anak-anak dengan sindrom Down, ada 

juga untuk anak-anak dengan autisme atau anak-anak dengan berkebutuhan  khusus 

(ABK). Kelompok dapat dihadiri orangtua bersama-sama anaknya. Tujuannya 

supaya para orangtua mempunyai kesempatan bertemu satu sama lain dan berbagi 

pengalaman dan agar anak berkesempatan bercampur satu sama lain dan bermain 

dengan  mainan yang berbeda. Sebagian orangtua lebih suka untuk berada di dalam 

 lingkungan di mana anak-anak normal, sementara yang lain mendapatkan bahwa 

mereka memperoleh nasihat-nasihat yang lebih tepat dan memperoleh dukungan 

untuk keluarga secara khusus. Sebagian orangtua bahkan menghadiri keduanya. 

Kalau di negara maju kelompok orang tua ini mengadakan iuran, menerbitkan  buletin 

sebagai sarana informasi, mengadakan pertemuan-pertemuan di mana orangtua 

dapat ber bagi pengalaman, mendirikan perpustakaan dengan buku-buku berisi 

 informasi  khusus, mengadakan konferensi-konferensi, dan bahkan mensponsori pe-

nelitian yang berhubungan dengan sindrom Down.

Pada sejumlah kasus, pelatih intervensi atau pusat perkembangan anak dapat 

mengatur supaya anak dapat diterima secara istimewa pada sebuah  kelompok seko-

lah inklusi/ pra-sekolah karena kebutuhan khusus secara invidual meliputi ber bagai 

tempat penitipan anak, penitipan bayi, kelompok bermain kanak-kanak dan  taman 

kanak-kanak bagi anak-anak usia pra-sekolah, yang bertumbuhan atau di kelola oleh 

para orang tua sendiri. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa  penanganan pada 

beberapa anak harus secara invidual, sehingga diagnosis harus  terarah,  misalnya 

apakah anak memang menderita sindrom Down, atau autisme atau hiperaktif 

 (Attention Deficit Hyperactivity Disorder/ ADHD). Penting sekali  untuk  menyadari 

bahwa setiap anak dengan Sindrom Down memiliki kebutuhan  pendidikan yang ber-

beda-beda dan kebutuhan ini berubah-ubah menurut waktu. 

Suatu  penempatan yang tepat bagi seorang anak belum tentu cocok bagi 
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anak lain.  Setiap penempatan harus dianggap sebagai sementara dan  senantiasa 

harus ditinjau  kembali. Jangan pedulikan saran-saran yang bermaksud baik dari 

orang-orang yang tidak mengenal kebutuhan individual anak. Memasukkan  sekolah 

 dengan asrama bukan merupakan pilihan yang baik kecuali bila anak  membutuhkan 

 perhatian yang terus menerus, tidak dapat mandiri dan yang  perilakunya 

 menyebabkan ketegangan dan keribut an dalam keluarga. Karena kasih sayang, per-

hatian dari orang tua dan kehidupan didalam  keluarga sehari-hari lebih mudah di-

terima oleh anak. Bila anak masuk  dalam kelas biasa harus diingat bahwa guru-guru 

dalam  kelas biasa umumnya tidak memiliki latih an pendidikan khusus dan biasanya 

hanya  memiliki sedikit waktu untuk membantu seorang anak dengan kebutuhan 

 khusus. Kecuali kelas itu kecil sekali (kira-kira sepuluh anak), seorang anak dengan 

Sindrom Down akan memperoleh manfaat dari kelas biasa hanya jika ia mampu 

mengikuti pelajaran walaupun sangat minimal dan cocok dalam bersosialisasi ber-

sama anak-anak normal. Dalam kelas normal dapat juga anak Sindrom Down diberi 

pendidikan akademik secara khusus, namun pendidikan lainnya seperti olah raga, 

menyanyi dan prakarya bergabung dengan kelas normal. Orangtua sering ketakutan 

untuk  mengirimkan anak mereka kepada suatu sekolah khusus karena kawatir anak 

mereka akan meniru tingkah laku abnormal anak-anak lain di sekolah tersebut. Maka 

perlu diketahui bahwa pada kebanyakan sekolah khusus, anak-anak diarahkan ke 

dalam kelas-kelas menurut kemampuannya.
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1. PENDIDIKAN SEKS
Masa remaja merupakan masa yang sulit bagi orangtua dari anak-anak  normal 

 demikian juga bagi orangtua dari anak-anak dengan Sindrom Down. Pada 

 kebanyakan remaja dengan Sindrom Down perubahan fisik terjadi pada usia yang 

sama seperti pada remaja normal. Bedanya adalah pada remaja dengan Sindrom 

Down  perubahan hormonal, fisik serta emosional tersebut terjadi pada anak yang 

tidak matang secara intelektual dan yang kurang perkembangan daya berpikir 

 abstraknya yang merupakan ciri-ciri remaja normal.

Penelitian membuktikan bahwa remaja dengan Sindrom Down yang tinggal 

dirumah (tidak diasramakan) telah menunjukkan bahwa perubahan pubertas  terjadi 

pada usia rata-rata yang hampir sama seperti individu-individu tanpa sindrom ini. 

 Perkembangan pubertas juga mengikuti pola normal remaja-remaja pada umum-

nya. Orangtua seringkali tidak menyadari bahwa perubahan hormonal pada masa 

 pubertas bermula jauh sebelum perubahan-perubahan fisik nampak pada anak. 

 Sekitar dua  tahun sebelum tampak petunjuk luar kedewasaan, kelenjar kecil di dasar 

Perubahan 
Pada Masa Pubertas
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otak (hipofise) mulai menghasilkan hormon yang merangsang indung telur pada anak 

 perempuan, dan testis pada anak laki-laki untuk menghasilkan hormon seks yang 

 sesuai.  Untuk  beberapa waktu tidak tampak ada perubahan baik dalam  pertumbuhan 

maupun perkembangan organ-organ seks namun perubahan- perubahan suasana 

hati (mood) anak dan kecenderungan untuk gelisah dapat membingungkan orangtua, 

ini dapat terjadi sejak umur 8 tahunan.  

Anak perempuan berkembang dua tahun lebih dahulu daripada anak laki- laki, 

pubertas dimulai umur 8-13 tahun. Pada anak perempuan perubahan pertama yang 

tampak adalah munculnya payudara dan rambut kemaluan. Pada  kebanyakan anak 

perempuan percepatan pertumbuhan terjadi pada saat yang sama,  namun  sebagian 

mendahului perubahan-perubahan tersebut. Kadang-kadang, satu  payudara 

 membesar lebih cepat daripada yang lain, namun pada akhirnya kedua payudara 

mencapai ukuran yang secara kasar sama besarnya. Munculnya  rambut aksiler  terjadi 

 tidak lama setelah munculnya rambut kemaluan, sedangkan  menstruasi merupakan 

 kejadian yang relatif lambat dalam  perkembangan  pubertas. Rata- rata  menstruasi 

 terjadi delapan bulan setelah tonjolan payudara muncul  pertama kali. Biasanya 

hal ini terjadi pada usia 12 atau 13 tahun, namun ada banyak variasi yang masih 

 termasuk normal bagi menstruasi pertama (antara 9-17  tahun).  Menstruasi  pertama 

 seringkali jarang- jarang dan tidak disertai dengan nyeri  menstrual.  Peningkatan 

 kadar  hormon dalam darah menyertai pubertas menyebabkan perubahan- perubahan 

dalam  perilaku. Hal ini dapat membuat remaja dengan Sindrom Down lebih  mudah 

 tersinggung, dan bahkan menunjukkan ledakan amarah. Makan lebih banyak 

 merupakan bagian  normal dari pubertas, seringkali berkaitan dengan awal mulai 

obesitas pada anak-anak  dengan Sindrom Down. Pengurangan jumlah kalori yang 

dimakan merupakan dasar setiap usaha untuk mengontrol berat badan.

Kebanyakan gadis remaja dengan Sindrom Down dapat menangani 

 menstruasi mereka dengan sangat baik. Setiap gadis yang dapat pergi ke toilet 

sendiri harus dapat belajar mengganti pembalut wanita sendiri, dan para ibu  harus 

mendorong putri-putri mereka untuk mandiri. Sejak dini sekitar usia sembilan  tahun 

sudah harus disiapkan pengertian tentang haid ini. Anak harus diberitahu untuk 

 memberitahu seseorang yang dikenal, baik orangtua maupun gurunya, sewaktu anak 

gadis pertama kali melihat  darah pada celananya. Orang tua/ ibu harus  menunjukkan 

bagaimana menggunakan pembalut wanita. Anak juga perlu memahami bahwa hal 

ini merupakan sesuatu yang harus dikerjakan secara pribadi, dan ia tidak boleh me-

lepaskan pembalut tersebut dan menunjukkannya kepada orang lain, tetapi diajarkan 
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bagaimana membuang pembalut bekas.

Anak gadis perlu mendapatkan penjelasan bahwa masturbasi merupakan 

 sesuatu yang harus dilakukan secara pribadi, dan bahwa tidak boleh menyentuh 

payudara atau alat kelamin orang lain. Orang tua atau saudara kandung tidak perlu 

bereaksi yang berlebihan saat anak mempertunjukkan perilaku seperti  penyimpangan 

seks. Masturbasi yang berlebihan seringkali berhubungan dengan kebosanan, 

maka perlu mencarikan kegiatan untuk mengisi waktu remaja bila hal ini tampaknya 

 merupakan masalah.

Anak-anak dengan ketidakmampuan intelektual seringkali rentan terhadap 

pelecehan seksual. Orangtua harus menjelaskan kepada anak cara-cara yang dapat 

diterima dan tidak dapat diterima dalam hal bersentuhan dengan lawan jenis dan 

tidak bepergian dengan orang asing. Anak diberi pengertian tentang pelecehan 

 seksual,  sehingga anak dapat menyampaikan bila sampai terjadi. Bila terdapat suatu 

 perubahan mendadak pada anak, seperti menolak untuk bersama dengan orang 

 tertentu,  perilaku menarik diri, munculnya kembali mengompol atau tanda-tanda fisik 

seperti iritasi  sekitar alat kelamin atau anus, orang tua harus mencurigai adanya 

pelecehan seksual. 

Perkembangan fisik pada anak laki-laki pubertas dimulai umur 10-14  tahun  

yang terlihat pertama adalah pembesaran ukuran testis. Tidak lama setelah itu 

 skrotum mulai berkerut-kerut dan lebih menggantung. Rambut kemaluan  biasanya 

muncul pada tahun berikutnya. Pencepatan pertumbuhan mulai pada saat  testis 

 mulai  membesar, namun tinggi badan tidak bertambah dengan nyata. Pada  tingkatan 

berikutnya, penis memanjang dan kantong kecil (saluran epididimis) di mana  sperma 

tersimpan  sebelum ejakulasi mulai membesar dan mulai terisi  sperma. Pada  periode 

inilah anak laki-laki seringkali mengalami pengeluaran sperma di malam hari  (mimpi 

basah), yang mana mungkin merupakan cara tubuh mengatasi produksi  sperma 

yang mendadak.  Rambut ketiak dan rambut muka berkembang pada masa  pubertas 

lanjut  demikian juga  dengan perubahan suara. Masturbasi merupakan cara normal 

 melepaskan  ketegangan  seksual bagi anak laki-laki maupun  perempuan. Pada 

 mulanya, remaja muda  dengan Sindrom Down mungkin tidak mengerti  bahwa hal 

ini merupakan  sesuatu yang harus dilakukan secara pribadi. Anak sindrom Down 

 mungkin tidak begitu mengerti  mengenai sopan santun yang  sesuai  sehingga  mungkin 

anak ingin menarik perhatian dengan menunjuk kan penisnya yang  ereksi. Orangtua 

seringkali merasa dipermalukan, dan merasa bahwa perilaku ini  mencerminkan 

penyimpangan seksual. Hal ini semata-mata karena intelektual yang kurang matang 
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sehingga tidak dapat memahami kenyataan perubahan didalam  tubuhnya. Anak-

anak remaja dengan Sindrom Down biasanya mengerti hal-hal seksual seperti rasa 

ingin tahu yang sangat besar. 

Pendidikan Seks pada anak berkebutuhan khusus harus diberikan  sejak 

umur 3 tahun agar anak tidak salah melangkah dalam hidupnya. Jika tidak  dilakukan 

 sejak awal maka ada kemungkinan anak akan mendapatkan banyak masalah  seperti 

 memiliki kebiasaan suka memegang alat kemaluan sebelum tidur, suka  memegang 

payudara orang lain. Pendidikan seks tidak hanya terbatas pada  pemahaman 

 organ seksual beserta fungsinya tetapi juga mengenai anatomi organ tubuh dan 

fungsi  reproduksi untuk menghindarkan anak dari resiko negatif perilaku  seksual. 

 Pengenalan seks pada anak dapat dimulai dari pengenalan mengenai anatomi 

 tubuh. Kemudian meningkat pada pendidikan mengenai cara berkembang biak 

makhluk hidup, yakni pada manusia dan binatang. Pendidikan seks tidak selalu 

mengenai hubungan pasangan suami istri, tetapi juga mencakup hal-hal lain seperti 

pemberian pemahaman tentang perkembang an fisik dan hormonal seorang anak 

dan  memahami berbagai batasan sosial yang ada di masyarakat, anak akan tahu 

mengenai seksualitas dan akibat-akibatnya bila dilakukan tanpa mematuhi aturan 

hukum, agama, dan adat istiadat.  

Pemberian pendidikan seksual pada anak berkebutuhan khusus (ABK) 

 seperti sindrom Down ini masih jarang dilakukan, banyak orang tua yang  masih 

 berpikir  pemberian pendidikan seksual pada anak berkebutuhan khusus ini 

 tidak penting ataupun masih tabu. Dalam memberikan pendidikan seksual baik 

 disekolah  maupun  didalam keluarga diharapkan juga diimbangi dengan pendidikan 

 moral, hal ini  bertujuan selain menambah pengetahuan anak juga agar anak tidak 

 melakukan hal-hal yang menyimpang dari moral. Banyak orangtua menunda- nunda 

 pengajaran tentang  seksualitas, dengan keyakinan bahwa anak mereka belum siap. 

 Mengajarkan tentang seks tidak berarti mendudukkan anak dan berbicara formal 

dengan nya,  tetapi orangtua mengajarkan melalui perilaku anak terhadap tubuh-

nya sendiri yang berhubungan  dengan perkembangan seksual. Pendidikan seksual 

 harus dilihat  sebagai bagian dari pendidikan keseluruhan seorang anak. Sewaktu 

anak  memasuki  pubertas, libido pada anak sindrom Down mulai muncul  seperti 

pada  pubertas  umumnya, bahkan kadang lebih kuat dan memiliki lebih banyak 

 kemandirian dalam kehidupan sosialnya, mereka perlu diajarkan lebih banyak lagi 

mengenai hal-hal  seksual.

Dalam pembelajaran pendidikan seks, ABK sering mudah lupa,  merasa jenuh, 
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dan tidak mengerti apa yang dipelajari. Oleh karena itu pembelajaran  jangan  hanya 

menggunakan metode ceramah karena jika hanya menggunakan  pendengaran ABK 

tidak dapat mengerti apa yang telah dipelajari dan akan  membosankan.  Menggunakan 

metode demonstrasi, misalnya menyajikan boneka  untuk  menjelaskan anatomi 

 organ tubuh manusia, karena anak ABK lebih mudah  melihat hal yang  konkrit (dapat 

dilihat dan dipegang). Pengajaran harus sederhana dan  berulang-ulang,  dengan 

mengguna kan gambar-gambar, boneka, video dan  perumpamaan dengan binatang 

misalnya penjelasan mengapa kambing dapat  beranak. Secara  sederhana orang 

tua dapat memberikan ilustrasi dan pemahaman tentang siapa saja yang boleh 

mendapatkan peluk dan cium. Sewaktu berbicara mengenai hal-hal seksual  kepada 

anak dengan Sindrom Down, selalu berbicara dengan bahasa sederhana dan 

 memberikan  informasi yang praktis. Ketika menjelaskan istilah-istilah  anatomis untuk 

 bagian-bagian tubuh dapat menggunakan kata sederhana yang mudah  dilafalkan, 

seperti penis dapat  diganti dengan kata burung. Anak juga perlu memahami  privasi 

dan bagian-bagian tubuhnya sendiri, apa yang tidak boleh dipandang ketika  berbicara 

dengan orang lain, sentuhan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada orang lain, 

untuk anak perempuan, diajarkan mengenai kebersihan saat menstruasi. 

Dahulu kebutuhan seksual orang-orang dengan sindrom Down  seringkali 

 tidak dianggap. Sekarang disadari bahwa orang dewasa dengan sindrom ini  memiliki 

 kebutuhan seksual yang sama seperti anggota-anggota masyarakat  lainnya.  Seperti 

orang-orang lainnya, hasrat seksual mereka bervariasi dalam intensitasnya dan  tidak 

ada yang abnormal. Kadang-kadang dinyatakan bahwa orang-orang dengan  sindrom 

Down memiliki dorongan seks yang rendah. Pendapat lain mengatakan  bahwa 

orang-orang dengan sindrom Down adalah terlalu aktif secara seksual atau dapat 

 mencederai orang lain karena dorongan seks mereka menyimpang yang  sebenar nya 

masih  sebatas wajar, namun orang-orang dewasa dengan sindrom Down jarang 

diberikan jalan keluar bagi perasaan seksualnya. Individu-individu  dengan  sindrom 

ini kadang-kadang mungkin terlibat dalam perilaku seksual  abnormal  (seperti 

menyentuh orang tak dikenal dari lawan jenis dengan cara yang tidak senonoh), 

karena mereka belum pernah diajarkan bahwa hal seperti ini tidak pantas dilakukan. 

2. PERKAWINAN DAN REPRODUKSI PADA SINDROM DOWN 
Orang tua sering bertanya tentang masalah perkawinan putera/ puteri mereka yang 

menderita tuna grahita, karena ketika putra-putri mereka beranjak dewasa mulai 

timbul birahi dan problematika seksual. Seorang penderita tuna grahita yang ingin 
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Walaupun pada umumnya tingkat kesuburan penderita Sindrom Down sangat 

rendah artinya kecil kemungkinan terjadinya kehamilan, namun perlu  dipertimbangkan 

untuk menghindari lahirnya anak dengan Sindrom Down dari ibu atau bapak dengan 

Sindrom Down.

Berdasarkan kasus yang sudah pernah terjadi dapat disampaikan  disini:  ketika 

isteri dari penderita tuna grahita melahirkan bayi yang sering menangis  dimalam hari 

untuk minta minum susu.  Ayah yang penderita Sindrom Down  ternyata emosinya 

 terganggu dan berubah menjadi agresif menyerang  isterinya. Untuk  memperbaiki 

emosi ayah, pada pasangan ini sementara terpaksa harus dipisah kan sampai 

anak menjadi besar. Lahirnya anak yang normal memang  sangat  menguntungkan 

menikah harus dipertimbangkan dulu aspek genetiknya. Misalnya pada penderita 

Sindrom Down laki-laki yang kromosomnya berjumlah 47 (berarti jumlah kromosom

 dalam

 

sel  spermanya  adalah  23  dan  24).  Bila sel-sel sperma dari  penderita

 Sindrom  Down

 

ini membuahi sel telur dengan jumlah kromosom ang normal 

(dari pasangan kromosom normal atau penderita tuna grahita) maka 50% dari

 anak-anaknya

 

 kemungkinan akan menderita Sindrom Down juga. 
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 keluarga ini, karena diharapkan anaknya kelak dapat merawat orang tuanya yang 

tuna grahita. 

Sebagai bahan pertimbangan bagi orang tua yang akan menikahkan  putra/

putrinya yang menderita tuna grahita adalah pemberian alat atau obat pencegah 

kehamilan.  Tampaknya dengan cara ini orang tua dapat membantu menekan  emosi 

 putra/putrinya tetapi juga mencegah timbulnya keturunan baru yang  menderita 

 penyakit tuna grahita.  Tidak semua penderita tuna grahita disebabkan oleh 

 kelainan genetik (mutasi gen), oleh karena itu tidak semua penderita tuna  grahita 

yang  menikah akan menurunkan anak dengan tuna grahita. Perkawinan antara 

kedua anak tuna grahita seyogyanya dipertimbangkan secara hati-hati karena bila 

 kedua nya sama-sama mempunyai kelainan genetik akan menurunkan anak-anak 

yang lebih fatal kondisinya. 

Pada kebanyakan kasus, pernikahan berlangsung antara seseorang dengan 

Sindrom Down dan seorang cacat intelektual lainnya (karena mereka saling bertemu 

disekolah). Pasangan seperti itu seringkali berbagi pandangan yang sama mengenai 

kehidupan. Bila pernikahan ini merupakan hubungan yang penuh kasih dan bukan 

didasarkan pada rasa kasihan atau eksploitasi, maka ada peluang bahwa  pernikahan 

tersebut akan membawa kebaikan.

Pernikahan sudah jelas merupakan suatu cara dimana orang dewasa 

 dengan Sindrom Down dapat mencapai pemenuhan kebutuhan biologisnya, namun 

 mempunyai anak merupakan masalah yang lebih problematis. 

Oleh karena itu perlu dipertimbangkan: apakah wanita dan pria dengan 

 Sindrom Down ini subur? apakah anak-anak mereka akan mengalami ketidak 

 mampuan intelektual? Apakah orang-orang dengan Sindrom Down ini mampu 

menangani tanggung jawab menjadi orangtua?

Kita mengetahui bahwa wanita dengan sindrom Down dapat memiliki 

anak, walaupun terdapat sejumlah bukti bahwa kesuburan mereka sedikit kurang 

 dibandingkan orang normal. Pada pasangan seperti itu, bila prianya normal, secara 

teori peluang anak mereka memiliki sindrom Down adalah sekitar 10 persen. Namun 

pada beberapa kasus yang diteliti dari ibu dengan sindrom Down  yang melahir-

kan anak, 50% bayi memiliki sindrom ini. Bila pasangan pria juga memiliki ketidak 

 mampuan intelektual, peluang anak memiliki ketidakmampuan intelektual  mungkin 

lebih besar, tergantung pada penyebab cacat ayahnya.

Remaja dengan sindrom Down perlu diajarkan bahwa hubungan  seksual 

 merupakan tindakan pada orang dewasa. Karenanya, pengetahuan tentang 

16578056_BUKU SINDROM DOWN_T-80



81Sindrom Down, Sultana Faradz

 kontrasepsi/ alat keluarga berencana harus diperkenalkan kepada kaum  remaja, 

 dengan  informasi yang lebih detail diberikan menjelang akhir masa sekolah 

 menengah. Pemakaian kontrasepsi harus dikonsulkan dokter dan tidak melanggar 

etika dan hak azasi mereka.

3. KESEMPATAN BELAJAR DAN BEKERJA SINDROM DOWN DEWASA
Orang dewasa dengan Sindrom Down sangat bervariasi dalam temperamen dan 

 kemampuan. Mereka selalu membutuhkan lebih banyak bantuan untuk hidup di 

 dalam komunitas. Masa depan seorang bayi Sindrom Down masih sulit diramalkan 

akan menjadi orang dewasa macam apakah pada akhirnya, namun kebanyakan 

orang dewasa dengan Sindrom Down mampu mengambil sejumlah tanggung jawab 

untuk keperluan sehari-hari mereka dan memerlukan pengawasan yang tidak perlu 

terus menerus.

Seorang dengan Sindrom Down memiliki dua jenis usia yaitu usia yang 

 sesungguhnya (kronologis) dan usai mentalnya. Usia mental mencerminkan  tingkat 

fungsi mentalnya. Orangtua seringkali memperlakukan anak mereka dengan  sindrom 

Down menurut usia mentalnya. Hal ini berarti bahwa orang dewasa dengan  sindrom 

ini seringkali diberi pakaian, diajak bicara dan diatur seolah-olah mereka masih 

kanak-kanak. Orang dewasa dengan Sindrom Down semestinya diberi pakaian 

 seperti orang lain yang seusia dengannya. Prinsip normalisasi ini telah menghasilkan 

banyak perbaikan dalam kualitas hidup bagi individu-individu dengan Sindrom Down 

dan ketidakmampuan intelektual lainnya.

Bagaimana pendidikan lebih lanjut untuk penderita sindrom Down  dewasa 

maupun ketidakmampuan intelektual lainnya masih belum diperhatikan oleh 

 pemerintah karena SLB biasanya hanya sampai pendidikan usia sekolah  menengah 

atas. Mendekati akhir sekolah menengah, anak-anak dengan sindrom Down 

 seringkali diberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman pekerjaan, supaya 

belajar bagaimana suatu pekerjaan tertentu dilakukan, dan bagaimana  berinteraksi 

dengan pekerjaan lainnya. Banyak dari anak-anak setelah selesai usia sekolah 

(usia diatas 25 tahun) masih tetap datang ke sekolah dan mengikuti kelas-kelas 

 ketrampilan (workshop). Perhatian bahwa orang dewasa dengan ketidakmampuan 

intelektual perlu melanjutkan dan memperluas pendidikan/ketrampilannya setelah 

mereka meninggalkan bangku sekolah perlu dipertimbangkan. Diharapkan bahwa, 

di masa mendatang, pendidikan lanjut bagi para penyandang ketidakmampuan 

 intelektual akan disediakan oleh pusat-pusat pendidikan setingkat pendidikan tersier.
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4. PROSES PENUAAN PADA SINDROM DOWN
Banyak orang dengan Sindrom Down sekarang hidup sampai usia lebih dari  lima-

puluh dan enampuluh tahun. Beberapa penelitian mengatakan bahwa orang-orang 

dengan sindrom Down menua dini. 

Penuaan adalah istilah yang luas, meliputi banyak perubahan yang  terjadi 

di dalam tubuh dengan berlalunya waktu antara lain menjadi berkeriput,  kehilangan 

rambutnya atau menampakkan suatu perubahan-perubahan luar penuaan,  lebih 

awal daripada orang-orang lain. Juga tidak terdapat bukti bahwa perubahan- 

perubahan seperti aterosklerosis (pengerasan dan penyempitan pembuluh darah) 

atau  osteoporosis (kerapuhan tulang) terjadi lebih awal pada sindrom Down. 

Sejumlah penelitian terhadap orang-orang dengan sindrom Down yang 

 tinggal di institusi mengungkapkan perubahan-perubahan yang berhubungan 

 dengan usia lanjut (seperti peningkatan jumlah lemak dalam darah) yang tampaknya 

 berhubungan dengan gaya hidup dan diet di institusi. Sekarang orang-orang  sindrom 

Down  bertumbuh dan mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk menjalani 

 hidup, mungkin akan memberikan pengaruh yang berbeda ketika mereka mencapai 

usia tua. 

Pada penderita Sindrom Down yang menjadi tua akan mengalami penurunan 

sistim kekebalan dan penyakit degenerasi penuaan Alzheimer. Meski  penyebab 

 pasti penyakit ini belum diketahui, para ahli percaya bahwa penyakit Alzheimer pada 

umumnya terjadi akibat meningkatnya produksi protein dan khususnya  penumpukan 

protein amyloid precursor (APP) di dalam otak yang menyebabkan kematian sel 

saraf. Gen yang mengkode protein ini terdapat pada kromosom 21 lengan panjang.  

Pada sindrom Down yang mempunyai 3 salinan kromosom 21 akan menghasilkan 

APP berlebihan dan terkumpul membuat lempengan didalam otak dan  menyebabkan 

 hilangnya sel otak. Sekarang setelah orang-orang dengan sindrom Down dapat  hidup 

lebih lama karena sistim kesehatan dan perawatan yang lebih baik, maka semakin 

tampak munculnya gejala penyakit Alzheimer. Penyakit ini merupakan kondisi yang 

lebih sering terjadi sewaktu manusia semakin tua. Kondisi ini mengakibatkan orang 

menjadi pelupa, hilang ketrampilan, dan kebingungan yang kadang-kadang disebut 

sebagai senilitas prematur. 

Otak orang-orang dengan sindrom Down dibentuk secara berbeda  daripada 

orang-orang lainnya, dan perubahan patologis penyakit Alzheimer tidak harus 

 menimbulkan gangguan intelektual yang nyata pada orang-orang dengan sindrom 

ini. Walaupun penyebab pasti penyakit Alzheimer tidak diketahui semakin  nyata 
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 bahwa hal ini berkaitan dengan kombinasi predisposisi genetik dan faktor-faktor 

 lingkungan tertentu. Sifat faktor-faktor lingkungan yang tidak diketahui secara  tepat 

saat ini.  Penelitian terakhir menunjukan bahwa ada sebuah gen terdapat pada 

 kromosom 21 yang memainkan suatu peranan dalam predisposisi genetik terhadap 

penyakit Alzheimer. 

Pada orang-orang tanpa sindrom Down yang menderita penyakit ini, kadang-

kadang ditemukan duplikasi pada salah satu kromosom 21 mereka. Orang-orang 

dengan sindrom Down berada dalam situasi yang sama, karena memiliki dosis 

 tambahan dari gen ini sebagai akibat keberadaan gen tersebut pada kromosom 

21 tambahan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa mereka lebih mudah terkena 

 penyakit  Alzheimer. 
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Sejumlah orangtua dari anak-anak dengan sindrom Down dapat dimengerti 

kalau tertarik kepada dokter maupun ahli pengobatan alternatif yang menyatakan 

dirinya dapat menyembuhkan kondisi ini. Beberapa pengobatan yang ditawarkan 

dapat berbahaya bagi kesehatan fisik dan psikologis anak dan mungkin mahal serta 

menghabiskan waktu bagi keluarga.  

Oleh karena itu, orang tua sebelum melangkah perlu berhati-hati menilai 

setiap program pengobatan yang ditawarkan. Jangan bersandar pada kisah-kisah 

penyembuhan dan perbaikan mukjizat, namun mencari tahu untuk melihat bukti-bukti 

yang membandingkan anak-anak yang menjalani pengobatan dengan cara tersebut 

dan anak-anak yang tidak diobati dengan cara tersebut. Setiap pengobatan yang 

ditawarkan perlu dibicarakan bersama dokter keluarga yang dapat dipercaya, dan 

dipertimbangkan kegunaan serta kerugiannya. 

Orang tua perlu memastikan bahwa sebelum memulai suatu pengobatan, 

telah menentukan perbaikan obyektif apa yang diharapkan dan berapa lama 

 pengobatan berlangsung sebelum kemajuan terjadi. Bila hal obyektif tadi tidak 

Beberapa Program 
Pengobatan

Bab VIII. 
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 tercapai,  pengobatan harus dihentikan. Jangan membiarkan menerima sejumlah 

perbaikan kualitatif yang samar-samar dan harus selalu waspada  setiap perbaikan 

akibat pengobatan tersebut. 

Anak-anak dengan sindrom Down senantiasa mengembangkan 

 ketrampilan- ketrampilan baru, dan mengembangkannya dalam lonjakan tiba-tiba 

yang disusul dengan periode konsolidasi. Penampilan fisik mereka juga  berkembang 

menurut waktu, dan tonus otot mereka secara bertahap membaik. Perubahan- 

perubahan demikian memang diharapkan berlangsung secara alami dengan latihan 

keseharian dirumah, jangan dianggap berasal dari suatu pengobatan tertentu kecuali 

perubahan-perubahan itu merupakan sesuatu yang sangat mencolok.

1. Terapi Sel Punca (Stem Cell)

Sel punca adalah sel induk yang belum berdiferensiasi dan dapat  berkembang 

menjadi berbagai jenis sel yang berbeda di dalam tubuh dan belum memiliki bentuk 

dan fungsi spesifik layaknya sel lain pada organ tubuh. Sel punca mempunyai tiga 

ciri utama, yaitu sel yang mampu membelah diri sendiri secara terus – menerus, 

spesialisasi pembelahannya belum terarah dan dengan induksi yang spesifik, sel 

punca dapat membelah menjadi sel yang diinginkan seperti sel jantung, sel syaraf, 

sel otot dan sebagainya. Ada 3 jenis transplantasi / pencangkokan sel punca, yaitu 

autologous (stem cell diperoleh dari pasien sendiri), allogeneic (sel punca dari orang 

lain), dan xenotransplantasi (sel punca dari makhluk lain/ binatang). Transplantasi 

allogeneic, pasien akan lebih nyaman karena tidak diambil sel puncanya dari tulang 

pinggul atau tulang perisai dada, namun harus mengatasi risiko penolakan. Xeno-

tranplantasi, adalah terapi sel dari binatang yang masih menimbulkan perdebatan 

di Indonesia. Sel dari binatang yang dipakai mungkin bukan sel punca yang  mampu 

terus menerus berkembang biak dan membentuk sel khusus sehingga terapi sel 

dari binatang  tidak dapat disebut sebagai pengobatan sel punca tapi pengobatan 

sel (cell-therapy).  Efek samping transplantasi sel punca harus diwaspadai karena 

 mungkin  dapat terjadi keganasan atau sel kanker, apalagi bila yang diberikan  adalah 

sel binatang karena mungkin dapat terjadi ikatan (chimeric) antara sel manusia dan 

sel binatang membentuk sel baru yang mempunyai fungsi yang berbeda. Sel punca 

terdiri atas tiga jenis, yaitu hematopoietic stem cells (HSC) yang berfungsi dalam 

pembentukan darah seperti pembuluh darah, darah putih, dan darah merah.  Sumber 

HSC berasal dari darah tali pusat dan darah tepi. Kedua, mesenchymal stem cells 

(MSC) yang fungsinya untuk pembentukan jaringan, seperti jaringan tulang dan 
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 liver. Sumber MSC dari sumsum tulang belakang, jaringan adipose  (lemak), dan 

tali  pusat. Ketiga, neural stem cells (NSC) yang berfungsi dalam pembentukan otak 

 untuk  mengobati penyakit parkinson dan neurodegeneratif. Sumber NSC  berasal 

dari otak. Jenis sel punca yang lebih baru adalah  sel iPS (induced Pluripotent Stem 

Cell) yang memiliki sifat yang hampir sama dengan sel punca embrionik, namun 

tidak terbuat dari  embrio.  Sehingga sel iPS tidak memiliki permasalahan etik, dapat 

dibuat dari sel orang lain dan dapat diberikan kepada pasien tanpa risiko penolakan 

ke kebalan.  Bentuk lain yang dikatakan juga sebagai sel punca adalah secretome 

atau  conditioned media (CM) adalah cairan biologik yang dihasilkan pada  waktu 

 pembiakan sel punca.   Bahan ini mengandung faktor pertumbuhan, sitokin anti 

 inflamasi, bahan untuk reparasi dan regenerasi jaringan yang rusak.  

Pengobatan lain yang mirip dengan sel punca tersebut diatas pertama kali 

ditemukan di Jerman pada tahun 1970 adalah menggunakan penyuntikan sel-sel 

otak yang dikeringkan beku (sicca cell therapy) yang berasal dari janin  kelinci,  

 domba dan anak sapi ke dalam tubuh anak-anak dengan sindrom Down.  Penyuntikan 

 biasanya diberikan sebelum anak umur 3 tahun dan diulangi setiap lima sampai 

enam  bulanan, dengan dosis bervariasi dari satu tempat ke tempat lain.  Pengobatan 

ini  kemudian oleh pemerintah Jerman tidak dianjurkan lagi karena dikawatirkan 

 timbulnya efek samping seperti tersebut diatas. Namun kemudian muncul teknik 

yang sama  dengan menggunakan sel embrio manusia di Rusia. Pemerintah  Amerika 

tidak dapat  merestui pengobatan ini walaupun banyak orang tua dari anak-anak 

dengan  sindrom Down yang berobat ke Rusia. Selanjutnya dua dekade berikutnya 

beberapa  peneliti mengatakan bahwa pengobatan ini tidak menunjukkan bukti-bukti 

ilmiah yang  menguntungkan.

Ada juga yang berpendapat bahwa anak-anak tersebut juga diberikan 

 sekelompok bahan-bahan yang meliputi vitamin, mineral, dan ekstrak kelenjar tiroid. 

Sampai saat ini secara saintifik belum ada alasan yang baik bagaimana pengobatan 

ini dapat bekerja. Ketidakmampuan intelektual dan penampilan fisik anak-anak 

 dengan sindrom Down adalah akibat pola di mana otak serta bagian-bagian tubuh 

lainnya terbentuk di dalam rahim, dan tampaknya tidak ada alasan semua ini dapat 

diubah oleh suntikan sel-sel mati. Beberapa percobaan yang dilakukan dibeberapa 

negara menunjukan tidak terdapatnya perbedaan bermakna pada perkembangan 

ataupun karakter fisik anak-anak dengan sindrom Down yang mendapatkan  terapi 

sel, dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan terapi ini. Pengobatan 

ini bukan hanya tidak menunjukan efek menguntungkan, namun penyuntikan  benda 
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asing secara teratur dapat menimbulkan reaksi alergi yang hebat, yang dapat 

 mengakibatkan kematian. Selain itu, dikhawatirkan sel-sel hewan dapat  mengandung 

berbagai virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. 

Penyuntikan sel-sel mati pada sindrom Down hendaknya jangan dikacau-

kan dengan riset baru-baru ini yang menunjukan adanya perbaikan pada orang 

dewasa penderita penyakit Parkinson, setelah dilakukan pencangkokan jaringan 

sel  punca otak (hidup) dari janin manusia. Berbeda dengan sindrom Down, pada 

penyakit  Parkinson pembentukan otak yang abnormal terjadi setelah lahir bahkan 

pada usia tua. Penyakit tersebut muncul ketika suatu bahan tertentu yang diperlu-

kan untuk fungsi otak yang normal berkurang jumlahnya pada bagian-bagian otak 

sewaktu usia dewasa. Pada pengobatan penyakit Parkinson, jaringan sel punca otak 

janin masih hidup dan terus bertahan hidup setelah dicangkokkan, dan menghasil-

kan bahan- bahan yang kurang tadi. Pencangkokan sel punca otak seperti itu dapat 

 dipergunakan di masa mendatang untuk keadaan-keadaan yang melibatkan otak, 

seperti penyakit Alzheimer (pikun) yang dimulai pada usia dewasa menengah.

2. Operasi Plastik
Operasi plastik dapat dilaksanakan untuk mengubah penampilan anak-anak 

dan bukan tingkah laku atau perkembangan intelektual anak dengan sindrom Down. 

Hal ini biasanya dilakukan karena keinginan orang tua agar penampilan anak tidak 

menjadi pusat perhatian saat ditempat umum, yang akan mengganggu rasa percaya 

diri anak. 

Operasi ini sudah mulai dijalankan sejak pertengahan tahun 1960an.  Apakah 

suatu penampilan yang berbeda merupakan hal yang bermanfaat haruslah  ditentukan 

oleh masing-masing anak dan orangtuanya. Pembedahan menimbulkan nyeri dan 

penderitaan, dan bukannya tanpa bahaya. Pencangkokan silikon dapat disisipkan 

di bawah kulit untuk membentuk jembatan hidung, pipi, dan dagu. Ini  biasanya 

 merupakan prosedur yang relatif ringan, yang memerlukan pembiusan umum dan 

 beberapa hari perawatan di rumah sakit. Pada umumnya orangtua  merasa  cukup 

puas dengan hasilnya. Penting untuk menyadari bahwa jembatan hidung, pipi, dan 

dagu semuanya bertumbuh bersama-sama anak, dan operasi semacam ini  haruslah 

ditunda sampai setelah pubertas, ketika anak dapat memahami lebih baik  maksud 

operasi tersebut. Ketika silikon disisipkan lipatan epikantus (dikelopak mata)  biasanya 

akan semakin memendek sejalan dengan pertumbuhan jembatan hidung, seperti 

pada kasus pembedahan yang diceritakan di atas. Lipatan epikantus dapat dibuang 
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Gambar 11: Bola berambut, berwarna, bersinar dan lunak dapat ditekan untuk latihan  sensoris

melalui pembedahan bila ia tetap ada setelah pubertas. Telinga yang  menjorok juga 

dapat dioperasi. Ini merupakan operasi yang relatif sering, yang memiliki tingkat 

 keberhasilan yang tinggi. 

3. Terapi Integrasi Sensoris
Terapi ini terdiri atas membuat gerakan-gerakan seperti mengajukan anak. 

Membuatnya merangkak dan merangsang kulitnya dengan material dari berbagai 

tekstur seperti memegang bola yang kasar berambut. Anak diberi  latihan yang 

 berulang-ulang untuk mendapat pengalaman sentuhan dan sensasi. Bila anak 

mendapatkan rangsangan yang berlebihan maka otak mereka akan  mengalami 

 masalah dalam menyaring banyak sensasi dalam sekali masuk. Pada anak yg 

 kurang sensitif maka tidak dapat memproses sensasi secara cepat dan tidak 

dapat  menyambung dengan lingkungannya. Dengan Integrasi sensoris akan 

 memapar anak  secara berulang, lama-kelamaan otak akan beradaptasi dan mampu 

 memproses dan bereaksi terhadap sensasi secara efisien dan akan membantu anak 

untuk belajar dan memberikan perhatian. Program integrasi sensoris melibatkan 

 aktivitas-aktivitas seperti berputar-putar, merayap, berayun, membuang bola, berdiri 

dengan  keseimbangan di papan (skateboard). 
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4. Terapi Vitamin 
Dosis tinggi vitamin dan mineral merupakan pengobatan lain yang  disarankan 

bagi anak-anak dengan ketidak mampuan intelektual. Walaupun ada sejumlah 

 kelainan bawaan lahir yang berespon terhadap vitamin tertentu, sindrom Down 

 bukanlah salah satu dari kelainan-kelainan itu. Percobaan-percobaan dosis tinggi 

vitamin pada anak-anak dengan sindrom Down telah gagal menunjukan adanya 

 perbaikan pada anak-anak yang diobati. Sejumlah vitamin dapat berakumulasi di 

dalam badan dan mempunyai efek toksik dan memperlambat perkembangan anak. 

Pemberian vitamin B1 dilaporkan dapat meningkatan kemampuan belajar pada 

anak-anak dengan ketidakmampuan intelektual. Vitamin B complex sangat vital 

 untuk fungsi sistim saraf sehingga perlu dipertimbangkan untuk diberikan pada anak-

anak dengan rendah ingatan, kurang perhatian, rewel dan depresi.

5. Obat-Obatan Psikotropika
Banyak substansi telah dicobakan pada sindrom Down tanpa ada  bukti 

efek yang bermanfaat. Belakangan ini, obat-obat yang memperbaiki  hiperaktivitas 

pada  sejumlah anak-anak telah dipergunakan pada anak-anak dengan sindrom 

Down.  Methylphenidate (Ritalin) merupakan stimulan yang secara  paradoksal, 

 memperlambat sebagian anak-anak hiperaktif. Anak dapat berkonsentrasi  lebih lama, 

bertahan  dengan pekerjaan, dan menjadi kurang inpulsif serta  kurang  mudah teralih-

kan  perhatiannya. Obat-obat ini hanya efektif sewaktu berada  dalam darah (kira- 

kira tigapuluh menit setelah dimakan sampai sekitar enam jam  kemudian).  Sertraline 

(Zoloft) dan Fluxetine (Prozac) kadang digunakan untuk menangani  depresi, 

panik, gelisah dan gangguan obsesi kompulsif. Obat-obat ini  berpotensi  adiktif 

 (kebergantungan), dan dapat mengurangi nafsu makan, menekan  pertumbuhan, dan 

mempengaruhi suasana hati (mood). Bila dosis dan cara  pemberian obat di kontrol 

dengan baik maka tidak ada masalah efek samping. Obat-obat ini  memperbaiki 

 tingkah laku sebagian anak, namun riset tidak berhasil membuktikan adanya 

 perbaikan dalam prestasi sekolah.

6. Terapi Kromosom dengan pembungkaman kelebihan Gen pada  
                 kromosom 21

Pada sindrom Down kelebihan satu kromosom 21 dapat dibungkam oleh tim 

ilmuwan Dr. Jeanne Lawrence dari University of Massachusetts Medical School, 

Amerika Serikat (2013). Penelitian dilakukan dengan mengambil sel kulit dari laki- laki 
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penderita sindrom Down dan sel-sel diprogram ulang kembali ke tahap  embrio  di da-

lam percobaan laboratorium dengan mengunakan sel punca embrionik.  Salinan gen 

XIST dari kromosom X disisipkan kedalam kromosom 21 ekstra pada sel-sel binatang 

model tikus, yang berfungsi membungkam aktifitas kelebihan  kromosom 21 tersebut.  

Gen XIST biasanya diperlukan untuk menekan (non aktif) satu dari dua  kromosom 

X pada wanita. Pengaktifan gen XIST seketika membungkam  ekspresi  kromosom 

21. Akibat pembungkaman tersebut, maka sel-sel punca dapat  berkembang normal 

dan membentuk kumpulan sel-sel saraf.  Aktivasi gen XIST juga mencegah ekspresi 

gen APP pada kromosom ekstra yang memicu  pembentukan  protein beta- amiloid 

 (seperti sudah disebutkan diatas), yang berkaitan dengan  penyakit Alzheimer yang 

juga terjadi pada sindrom Down. Para peneliti kemudian mampu menciptakan sel-

sel otak khusus dari sel punca sindrom Down dan  digunakan untuk mengamati 

 perbedaan antara apa yang terjadi dalam kelompok kultur sel di mana gen XIST 

dihidupkan dan di kelompok lain di mana gen itu tidak diaktifkan. Sel-sel punca otak 

sindrom Down yang diberi perlakuan dengan gen XIST,  memproduksi koloni-koloni 

sel yang lebih besar dan membelah lebih baik menjadi sel syaraf buatan. Namun 

masih  belum di yakini bahwa cara ini dapat di terapkan pada manusia dengan sindrom 

Down.  Pada penelitian lanjutan sel punca dari sindrom Down ini akan dipindahkan 

dari  l aboratorium untuk diterapkan kepada manusia.  Harapannya teknik pengeditan 

genom dengan membungkam kelebihan kromosom dapat dipakai sebagai terapi kro-

mosom tidak hanya pada sindrom Down tapi juga pada Penyakit kelainan kromosom 

lainnya.

Para peneliti dari Universitas Washington Dr. Li dkk (tahun 2012) melaporkan 

dapat menghilangkan kelebihan satu kromosom 21 penderita sindrom Down pada 

kultur sel. Mereka menggunakan virus khusus untuk mengirim gen TNKEO pada 

titik tempat terletaknya gen APP (pada Alzheimer) di lengan panjang kromosom 21. 

Ternyata setelah perlakuan gen TNKEO sel-sel Sindrom Down yang kehilangan satu 

kromosom 21 tetap dapat bertahan hidup. Mereka berpendapat bahwa penelitian ini 

merupakan terapi gen atau terapi sel yang dapat diterapkan pada sindrom Down.  

Penderita sindrom Down mungkin nantinya dapat membuat sel punca yang  berasal 

dari selnya sendiri yang sudah dikurangi kelebihan kromosom 21 dan kemudian 

 dicangkokkan kepada dirinya sendiri atau mendapatkan sel punca “koreksi” tersebut 

untuk pengobatan keganasan seperti leukemia. Bahkan dikatakan oleh para peneliti 

tersebut bahwa sel punca “koreksi” ini dapat untuk mengobati gangguan kognitifnya. 
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1. KEMUNGKINAN TERULANG MENDAPATKAN ANAK SINDROM DOWN
Kekhawatiran dari banyak orangtua yang telah memiliki seorang anak dengan  sindrom 

Down adalah kalau mereka akan mendapatkan anak lagi dengan sindrom tersebut. 

Orangtua juga bertanya-tanya apakah anak-anak mereka yang sehat mempunyai 

 peluang untuk mendapatkan seorang anak dengan kondisi seperti ini atau dengan 

kata lain orang tua kawatir kalau penyakit ini menurun.

Pencegahan pada ibu hamil saat ini cara yang sering dilakukan adalah 

 dengan prenatal diagnosis yaitu mendeteksi apakah suatu embrio atau janin dalam 

 kandungan memiliki kelebihan kromosom 21, dan mengakhiri kehamilan tersebut 

bila  ternyata  janin menderita sindrom tersebut. Ini merupakan hal yang  kontroversial, 

karena  sebagian orangtua sangat menentang pengakhiran kehamilan dengan 

 alasan etika dan  agama, bahkan di Indonesia undang-undang yang mengatur hal 

ini belum  diterbitkan secara spesifik. Namun penelitian di negara-negara maju telah 

 menunjukkan bahwa banyak orangtua, walaupun mereka mencintai dan  menghargai 

anak mereka, tidak menghendaki untuk memiliki seorang anak lagi dengan sindrom 

Pencegahan
Bab IX. 
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Down. Namun demikian bagi orang tua yang bukan pembawa keturunan dan usia 

belum lebih dari 35 tahun mempunyai risiko yang kecil untuk mendapatkan anak 

lagi dengan sindrom Down.  Makin bertambah usia ibu makin besar peluang untuk 

mendapatkan anak dengan kelainan kromosom seperti sindrom Down tersebut. 

 Walaupun banyak yang  memilih  melakukan pengujian untuk mendeteksi sindrom 

Down selama kehamilan, sangat  sedikit yang akhirnya harus membuat keputusan 

sulit mengenai pengakhiran  kehamilan.

Peluang mendapatkan seorang anak lagi dengan sindrom Down bergantung pada 

apakah anak yang terlahir memiliki trisomi 21, translokasi atau mosaikisme  (campuran 

kromosom normal dan trisomi 21).

1.1. Bila Anak Memiliki Kromosom Trisomi 21
Orangtua biasanya bukan pembawa sifat. Sebagaimana diterangkan sebelum-

nya bahwa pada trisomi 21 menjadi semakin mungkin bila umur ibu saat hamil 

semakin tua. Dalam menghitung peluang atau risiko seorang ibu dapat hamil lagi 

dengan bayi sindrom Down trisomi 21 adalah dengan mempertimbangkan usia 

ibu (lihat tabel 2). 

1.2. Bila Anak Memiliki Kromosom Translokasi
Jenis sindrom Down ini biasanya tidak berhubungan dengan usia ibu bahkan 

 sering terjadi pada usia ibu masih muda. Bila anak memiliki translokasi, hal 

 pertama yang harus dibuktikan adalah apakah salah satu orangtua  merupakan 

seorang pembawa. Bila ternyata salah satu orang tuanya adalah seorang 

 pembawa sifat maka risiko mendapatkan anak dengan sindrom Down lagi 

 sangat tinggi, dapat 50-100% tergantung jenis translokasinya

Bila kedua orangtua memiliki kromosom normal, kemungkinan dari anak lain-

nya untuk dilahirkan dengan sindrom Down sangat kecil, apalagi kalau usia ibu 

 masih muda. 

Biasanya kromosom yang translokasi atau berpindah tempat dan terjadi 

 perlengketan antara kromosom 21 dengan kromosom lain yang tersering  dengan 

kromosom 14, selanjutnya dapat juga dengan kromosom  13, 14, 15, 21 atau 22 

(yang bentuk kromosomnya akrosentrik), bahkan dapat juga dengan  kromosom 

autosom bentuk lain. Kecuali pada translokasi kromosom 21 dan 21 maka pada 

translokasi lainnya mempunyai peluang untuk melahirkan anak dengan sindrom 
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Down adalah 12% bila ibu adalah pembawa dan 3% bila ayah adalah  pembawa. 

Perbedaan ini terjadi karena pria memproduksi sejumlah besar sel sperma, dan 

sel sperma abnormal memiliki peluang lebih kecil untuk membuahi sel telur 

dibanding sperma normal. Sedangkan bila pembawanya adalah seorang ibu, 

hanya satu telur yang dihasilkan dalam setiap siklus ovulasi bulanan, sehingga 

tidak terjadi kompetisi atau pemilihan sel telur. 

Pada keadaan yang sangat jarang di mana orangtua adalah pembawa  memiliki 

dua kromosom 21 yang saling berlekatan (translokasi) maka semua anak yang 

dilahirkan adalah sindrom Down. Pasangan seperti ini harus segera diberi 

 konseling oleh seorang konselor genetik mengenai alternatif untuk  memperoleh 

anak, seperti inseminasi buatan dengan sperma donor (bila ayah adalah 

 pembawa) atau donor sel telur (bila ibu adalah pembawa). Namun demikian 

 pilihan ini tidak dapat dilakukan di Indonesia karena pertimbangan etik dan 

 agama. Satu-satunya cara mendapatkan anak normal adalah dengan adopsi.  

Bila kedua orangtua anak dengan sindrom Down translokasi ternyata  bukan 

pembawa, peluang anak-anak normal lainnya untuk memperoleh anak  dengan 

 sindrom Down adalah sama seperti kebanyakan hanya kurang lebih 1% 

 tergantung pada usia ibu karena usia ibu lebih dari 35 tahun tetap merupakan 

risiko. Bila salah satu orangtua adalah pembawa harus dilakukan  pemeriksa an 

lebih lanjut pada keluarga untuk mencari apakah ada anggota keluarga lainnya 

yang juga ada yang pembawa. Bila ada saudara kandung atau sanak  keluarga lain 

yang ditemukan sebagai pembawa. Pada usia remaja semua saudara  kandung 

yang merupakan pembawa harus diberi penjelasan tentang  pemeriksaan untuk 

mendeteksi adanya sindrom Down pada janin.

1.3. Bila Anak Memiliki Kromosom Mosaik
Peluang untuk memiliki anak-anak berikutnya dengan sindrom ini cenderung 

 lebih kecil daripada bila anak  memiliki trisomi 21 yang biasa. Mosaikisme jarang 

terjadi, dan tidak terdapat cukup data untuk menghitung kejadian dalam angka 

persisnya pada kasus-kasus di Indonesia.

2. PEMERIKSAAN SELAMA KEHAMILAN DAN PEMBUAHAN
Berbagai pemeriksaan untuk mendeteksi adanya sindrom Down pada kehamilan 

 berikutnya disebut sebagai diagnosis prenatal sindrom Down, yaitu deteksi sindrom 

Down pada janin yang dapat digolongkan invasif (dengan tindakan) dan non invasif. 
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Diagnosis prenatal invasif bagi sindrom Down adalah amniosentesis (pengambilan 

cairan ketuban) dan jaringan plasenta (biopsi vili chorialis), merupakan pengujian 

yang telah dilakukan bertahun-tahun di seluruh dunia. Sedang diagnosis non invasif 

adalah pemeriksaan untuk melihat kondisi janin sebelum lahir pada ibu hamil yang 

hanya dengan USG dan pemeriksaan darah ibu dari pembuluh darah perifer.

Dengan mengetahui peluang atau risiko dari anak-anak lainnya untuk 

mendapat sindrom Down pasangan suami istri dibantu mempertimbangkan untuk 

memutuskan apakah akan menjalani pemeriksaan prenatal invasif atau tidak. Pada 

konseling genetika harus dijelaskan risiko terjadinya keguguran akibat  komplikasi 

 pemeriksaan, perasaan orang tua bila mendapat anak kedua dengan sindrom 

Down lagi,  pertimbangan pengakhiran kehamilan (pengguguran) bila ternyata  hasil 

 pemeriksaan menunjukkan positf bayi yang didalam kandungan adalah sindrom 

Down.

Di negara-negara maju antara lain Amerika, pemerintah (asuransi) biasanya 

hanya membiayai pemeriksaan prenatal bagi pasangan-pasangan dengan risiko 

 relatif tinggi untuk memiliki anak dengan sindrom Down, yaitu ibu-ibu dengan usia 

yang lanjut (biasanya diatas tigapuluh lima tahun) atau pada kasus-kasus di mana 

anak sebelumnya dilahirkan dengan sindrom Down.

Pemeriksaan prenatal invasif pada umumnya dilakukan oleh seorang ahli 

 kebidanan (spesialis obsteri dan ginekologi) yang berpengalaman di dalam prosedur 

ini. Pasangan suami istri mungkin sudah berkonsultasi dengan dokter spesialis 

 kebidanan, tetapi akan dirujuk kepada dokter spesialis kebidanan lainnya yang ahli 

dalam diagnosis prenatal. Di Indonesia sebenarnya sudah dilaksanakan lebih dari 

dua dekade yang lalu, namun karena budaya dan agama serta undang-undang 

 kesehatan yang belum jelas mengaturnya maka para dokter dan masyarakat sendiri 

jarang melakukannya.  Sehingga sangat jarang ahli yang terampil dibidang ini, saat 

ini tersedia di Jakarta dan harus merupakan tim yang bekerja bersama-sama antara 

dokter spesialis kandungan, spesialis anak dan ahli genetika (termasuk konselor 

 genetika) serta ahli laboratorium lainnya. 

2.1. Pemeriksaan Amniosentesis
Pengambilan cairan amnion merupakan prosedur sederhana dan dapat 

 dilakukan pada klinik rawat jalan. Prosedur ini dilakukan antara minggu ke 15- 

16  kehamilan (dihitung dari hari pertama haid terakhir). Beberapa jam sebelum 

diperiksa  wanita hamil akan diinstruksikan untuk meminum sejumlah air dan 
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 dilarang buang air kecil. Hal ini disebabkan karena kandung kemih yang penuh 

memungkinkan visualisasi yang baik dari rahim sewaktu dilihat dengan alat USG.

Ibu berbaring terlentang, dan mula-mula dilakukan pemeriksaan ultra sound, 

 sehingga posisi janin dan plasenta dapat terlihat. Pemeriksaan dilakukan 

 dengan menggeser-geserkan suatu alat (transduser) yang dibasahi dengan 

jelly pada bagian depan dinding perut. Setelah hal ini dilakukan, ibu tersebut 

dapat  mengosongkan kandung kemihnya dan ahli kebidanan akan  memasukkan 

 sebuah jarum yang sangat halus melalui bagian depan perut tepat di bawah 

pusar. Kemudian ahli kebidanan menyuntikkan sejumlah kecil anestesi lokal 

sebelum tindakan ini. Tidak ada nyeri yang dirasakan sewaktu jarum berjalan 

lebih jauh melewati abdomen menuju rahim. Begitu jarum memasuki rahim ahli 

kebidanan akan meneruskannya sedikit, sampai ujung jarum berada dalam 

 kantong cairan ketuban yang mengelilingi bayi. Sejumlah kecil cairan ini  disedot 

kedalam alat suntik, dan kemudian dikirim ke laboratorium untuk diperiksa. 

Cairan tersebut biasanya berwarna kekuning-kuningan karena adanya protein 

dan substansi tertentu lainnya. Jarum kemudian ditarik, dan lubang kecil yang di-

timbulkannya akan menutup karena elastisitas alami dari jaringan. Kemudian ibu 

tersebut dianjurkan untuk beristirahat sebentar biasanya sekitar setengah jam 

dan kemudian dapat pulang ke rumah. Setelah tindakan ibu harus menghindari 

aktivitas yang berat.

Gambar 12: Pengambilan sampel prenatal dengan Amniosentesis

Lapisan ketuban
Dinding rahim
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cairan amnion
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cacat tabung syaraf

16578056_BUKU SINDROM DOWN_T-95



96 Sindrom Down, Sultana Faradz

Cairan yang telah diambil mengandung sel-sel yang terlepas dari kulit janin. 

Sel-sel ini ditempatkan dalam cairan khusus (media) dan disimpan dalam 

inkubator temperatur 37oC selama 1-2 minggu, sehingga sel-sel tersebut dapat 

tumbuh. Ketika sel-sel sudah cukup banyak, sediaan kromosom dapat  diproses 

dan  dianalisis dengan menggunakan mikroskop. Ahli sitogenetika kemudian 

dapat menentukan apakah terdapat sindrom Down dan juga jenis kelamin atau 

 kelainan kromosom lainnya. Sebagian cairan amnion dapat dikirim lebih lanjut 

untuk pengujian kimiawi Alfa Feto Protein (AFP). Bila kadar AFP meningkat, 

dapat memberi petunjuk bahwa janin tersebut memiliki cacat tabung syaraf 

(Neural Tube Defect/ NTD) yang dapat berupa anencephaly (tidak mempunyai 

batok kepala), meningocele, encephalocele dan spina bifida. Pemeriksaan ini 

 tidak ada kaitannya dengan sindrom Down namun, karena cairan amniotik 

 sudah tersedia, biasanya pemeriksaan ini juga dikerjakan. Hasil uji kromosom 

dapat dibaca sekitar 2-3 minggu setelah amniosentesis. 

2.2. Biopsi Vili Korialis 
Pemeriksaan ini adalah biopsi dari jonjot-jonjot plasenta yang disebut villi 

 Chorialis sehingga tekniknya biasa disebut Chorionic Villus sampling (CVS). 

Pengujian ini memiliki keuntungan dapat dilakukan pada lebih awal  kehamilan 

yaitu 9-12 minggu kehamilan setelah hari pertama haid terakhir.  Pengambilan 

sampel dapat dilaksanakan pada klinik rawat jalan oleh dokter spesialis 

 kebidanan melalui vagina (transcervical) atau melalui perut (transabdominal).

Pengambilan sampel melalui transcervical wanita berbaring terlentang, 

 kemudian menggunakan suatu pipa lentur yang sangat tipis dimasukkan melalui 

vagina dan mulut rahim menuju plasenta. Pada saat yang sama dilakukan USG 

melalui permukaan perut atau vaginal, sehingga masuknya pipa dapat terlihat. 

Ujung pipa digunakan untuk menyedot jonjot-jonjot plasenta (vili korialis). Pipa 

lentur kemudian dikeluarkan, dan jaringan janin dimasukkan dalam tabung yang 

diberi cairan pelarut untuk dikirim ke laboratorium. Di laboratorium, sel-sel vili 

ditumbuhkan antara 1-2 minggu, dan kromosomnya diproses untuk dianalisis 

dibawah mikroskop.  Pengambilan sampel melalui transabdominal prosedur 

hampir sama hanya pada teknik ini sampel yang diambil lewat dinding perut 

menggunakan alat suntik seperti pada amniosentesis. 
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Gambar 13: Biopsi vili korialis (jonjot plasenta) 

(Gambar diambil dari https://www.google.com/?client=firefox-b#q=+prenatal+diagnosis+picture 
dengan modifikasi)

Pertumbuhan sel-sel dari plasenta didalam laboratorium biasanya lebih  cepat, 

namun demikian analisis kromosom dapat selesai biasanya paling cepat 

 antara 2 minggu. Pemeriksaan alfa-fetoprotein, seperti yang dijelaskan pada 

 amniosentesis, tidak dapat dilakukan terhadap vili korialis. AFP hanya dapat 

diukur dalam cairan amniotik atau dalam darah.

Biopsi vili korialis meningkatkan resiko keguguran lebih tinggi dibanding dengan 

amniosentesis.

Bila hasil uji mengungkapkan bahwa janin memiliki sindrom Down, maka 

orangtua perlu membuat keputusan apakah mereka hendak mengakhiri 

 kehamilan. Pada saat inilah orang tua membutuhkan seorang konselor  genetik 

yang dapat membantu mereka mencapai keputusan. Apapun konseling yang 

diterima orangtua, keputusan senantiasa datang dari mereka sendiri. Bila 

 di kehendaki terminasi, hal ini dilaksanakan dengan memasukkan wanita hamil 

ke rumah sakit dan memberikan obat-obat padanya, biasanya melalui infus, 

untuk memulai kontraksi otot rahim sehingga kandungan di dalamnya dapat 

keluar. Kadang-kadang diperlukan tindakan kuret untuk mengosongkan rahim.

2.3. Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD)
Pemeriksaan ini sebagai alternatif bila pasangan dengan risiko penyakit  genetik 

namun menolak amniosentesis maupun biopsi vili korialis, karena  menolak 

 pengguguran bila ternyata janin positif akan menderita penyakit  genetik. 

 Diagnosis sebelum proses implantasi (penanaman embrio ke rahim ibu) atau 

Cairan amnion

Teknik Transabdominal

Jonjot plasenta

Dinding rahim
Plasenta Tulang Kelamin (pubis)

Pipa lentur

Transduser USG

Teknik Transcervical
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sebelum kehamilan lebih dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang 

 sangat religi. Karena pada diagnosis ini bila hasil pemeriksaan ternyata  embrio 

akan menderita penyakit genetik termasuk sindrom Down, maka tidak perlu 

melakukan penguguran (pengahiran kehamilan), hanya cukup membatalkan 

 penanaman embrio pada rahim.  Teknik ini dilakukan melalui metodologi seperti 

bayi tabung (invitro fertilization).  Tes ini dilakukan setelah tindakan bayi tabung 

yang berhasil, yang dilakukan dengan menggunakan tabung  laboratorium  untuk 

menyatukan sperma pria dengan sel telur wanita. Dalam proses  penyatuan 

 sperma dan sel telur akan terbentuk dan tumbuh beberapa embrio. PGD 

 dilakukan sebelum embrio tersebut dimasukkan ke dalam rahim. Kemudian 

diambil salah satu embrio pada hari ke 2-3 setelah pembuahan untuk dianalisis 

secara genetika, bila embrio ternyata menderita penyakit genetik maka bayi 

tabung tidak dilanjutkan penanaman ke rahim ibu. Kemudian dilakukan PGD 

berikutnya sampai mendapatkan embrio yang bebas dari penyakit genetik. 

3. SKRINING PADA KEHAMILAN DENGAN RISIKO KELAINAN GENETIK
Bagi wanita yang pernah memiliki anak dengan sindrom Down sebelumnya atau 

berada dalam kelompok usia lanjut pengujian saring (skrining) perlu dilaksanakan.

Beberapa anak-anak sindrom Down ternyata dilahirkan oleh ibu-ibu yang 

lebih muda, yang sebelumnya tidak pernah memiliki anak dengan sindrom Down. 

Oleh karena itu merupakan pendorong besar untuk upaya mendapatkan  diagnosis 

prenatal non invasif baik melalui USG maupun suatu uji darah sederhana yang 

dapat ditawarkan bagi wanita-wanita hamil yang lebih muda, dan yang akan men-

deteksi siapa-siapa yang lebih mungkin membawa janin dengan kelainan genetik. 

 Pengujian semacam itu akan memungkinkan penyaringan rutin semua wanita hamil 

dan  lebih banyak janin-janin dengan sindrom Down dan penyakit genetik lainnya 

akan  terdeteksi tanpa diperlukan menjalani pengujian prenatal invasif.

3.1. Ultra Sonografi (USG)  pada ibu hamil
Pemeriksaan USG melalui vagina biasanya menggunakan transduser yang  

tipis dimasukkan ke dalam vagina, sedang USG lewat perut menggunakan 

 perangkat transduser yang diletakkan di atas perut. Pemeriksaan ini dilakukan 

pada ibu hamil 11-13 minggu utk melihat adanya Nuchal Translucency yaitu 

tampak adanya penebalan berisi cairan pada leher janin bagian belakang.  

Nilai ketebalan cairan normal adalah 2,5-2,8 mm. Bila tebalnya lebih dari 3 mm 

16578056_BUKU SINDROM DOWN_T-98



99Sindrom Down, Sultana Faradz

mengindikasikan risiko tinggi untuk kerusakan jantung atau masalah  kromosom, 

seperti sindrom  Down, sindrom Turner (monosomi X) dan sindrom Edward  

 (trisomi 18).

3.2. Triple Maternal Serum Screening 
Sejak 3 dekade yang lalu sejumlah uji penyaring telah dikembangkan, dan 

 pengujian rutin terhadap semua wanita hamil telah diperkenalkan pada  beberapa 

negara. Pengujian 3 marka biologik pada serum darah ibu yang dihasilkan oleh 

janin dan plasenta adalah hormon HCG (Human Chorionic Gonadotropin), AFP 

(Alfa Feto Protein) dan UE3 (Unconjugated Estriol), yang seringkali berubah 

nilainya bila janin memiliki sindrom Down. Pengukuran kadar ini dilakukan pada 

usia kehamilan mencapai 16-20 minggu, 

Namun demikian harus ditekankan bahwa pengukuran hormon ini hanya 

menunjukkam bahwa terdapat kemungkinan yang lebih besar bahwa janin 

memiliki sindrom Down. Wanita yang membawa janin dengan sindrom Down 

mungkin dapat juga memiliki kadar normal, atau sebaliknya sebagian wanita 

dengan janin normal dapat memiliki kadar yang abnormal.

Tabel 7. kadar hormon dalam darah ibu hamil pada kondisi tertentu:
Kondisi AFP uE3 HCG

NTD* Naik Normal Normal

Trisomi 21 (DS) Rendah Rendah Naik

Trisomi 18 Rendah Rendah Rendah

Hamil Anggur Rendah Rendah Sangat tinggi

Hamil Kembar Naik Normal Naik

Janin mati Naik Rendah Rendah

*Neural tube defect (cacat tabung syaraf): Anencephaly, Meningocele, Encephalocele, Spina bifida

3.3. NIPT (Non-Invasive Prenatal testing)
NIPT , teknik menganalisis DNA sel-bebas janin yang beredar dalam  darah ibu , 

adalah pilihan baru dalam skrining prenatal dan alternatif pengujian  untuk  trisomi 

21 dan beberapa kelainan kromosom janin lainnya seperti trisomi  kromosom 13 

dan 18.

Sel-sel utuh janin dalam darah ibu dapat bertahan selama bertahun-tahun 

setelah kehamilan , namun DNA sel-bebas janin (circulating cell-free fetal DNA 
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/ ccffDNA) yang beredar dalam darah ibu merupakan hasil pemecahan dari sel 

janin (kebanyakan plasenta ) dan pergi dari aliran darah ibu dalam beberapa 

jam. DNA janin terdeteksi selama kehamilan, oleh karena itu merupakan DNA 

dari janin saat ini. Meskipun hanya sekitar 10-15 % dari DNA sel - bebas yang 

beredar dalam darah ibu adalah dari janin , tetapi dapat dideteksi dan diukur . 

Perbedaan kuantitatif dari fragmen kromosom dalam darah ibu dapat digunakan 

untuk membedakan janin yang menderita trisomi 21, dan beberapa kelainan 

kromosom janin lainnya , dari mereka yang normal.  

Pengujian dapat dilakukan setiap saat setelah kehamilan 10 minggu,  

 biasanya pemeriksaan itu dilakukan antara kehamilan 10-22 minggu.  Analisis 

 membutuhkan waktu satu minggu atau lebih. Pada pemeriksaan ini juga dapat 

dipakai untuk mengidentifikasi gender (jenis kelamin). The keandalan hasil 

NIPT sangat tinggi, dengan sensitivitas dan spesifisitas untuk sindrom Down 

 adalah > 99 % . Sensivitas ada janin kembar identik masih dengan janin  tunggal, 

 tetapi hanya 90 % pada kembar non - identik , dan jika NIPT tidak normal kita 

 tidak akan mengetahui apakah salah satu atau kedua kembar yang menderita, 

 sehingga kondisi tersebut masih perlu melakukan amniosentesis. Pemeriksaan 

ini pada kehamilan kembar tidak dapat untuk mengidentifikasi jenis kelamin dan 

tidak ada risiko keguguran.

4. USAHA PENCEGAHAN
Strategi untuk mempunyai anak  sebelum usia ibu 30 tahun ternyata menurunkan 

prevalensi lahirnya bayi dengan sindrom Down. Wanita dengan risiko tinggi  harus 

memiliki akses ke diagnosis genetik pre - implantasi , yang dapat menyebabkan  tingkat 

kehamilan yang cukup tinggi dengan risiko sindrom Down yang sangat rendah. Bukti 

menunjukkan peranan kekurangan asam folat dan metabolisme metil tidak  cukup 

kuat untuk membenarkan strategi pencegahan aktif dengan  suplementasi asam folat 

tanpa diikuti pengujian klinis yang besar. Kebijakan suplementasi asam folat dosis 

tinggi yang dirancang untuk mencegah cacat tabung saraf (NTD) kebetulan dapat 

juga mencegah sindrom Down.

Para ilmuwan pada satu-dua dekade terakhir ini melaporkan temuan  studi 

mereka bahwa ibu dari anak-anak dengan sindrom Down sering tidak dapat 

 memetabolisme asam folat. Para peneliti ini telah menemukan bahwa hampir 60% 

ibu dari anak-anak dengan sindrom Down memiliki mutasi gen yang mengakibatkan 

enzim penting untuk metabolism asam folat kurang efisien sehingga menimbulkan 
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gangguan pembelahan sel telur (yg disebut non disjunction) dan bertanggung jawab 

pada hampir semua kasus sindrom Down. 

Hal ini sangat penting bagi perempuan usia reproduksi (sudah menikah)  

karena mereka membutuhkan ekstra asam folat sejak sebelum mereka hamil sampai 

saat kehamilan terutama pada trimester pertama. 

Ada petunjuk bahwa asam folat mungkin memainkan peran dalam  cacat  lahir 

lainnya. Ibu-ibu hamil ini membutuhkan ekstra asam folat sejak sebelum  hamil  karena 

membutuhkan waktu untuk seorang ibu dapat menyimpan vitamin ini  didalam tubuh-

nya. Selain itu pemberian asam folat dibutuhkan saat pembentukan organ pada awal 

kehamilan, biasanya saat awal hamil wanita belum menyadari bahwa  dirinya  hamil 

sebelum benar-benar merasa terlambat bulan. Keterlambatan  pemberian asam 

folat pada awal hamil akan menyebabkan kecacatan pada  pembentukan tabung 

saraf. Pemberian asam folat ini juga harus diikuti turunan vitamin B yang lain seperti 

 vitamin B12/ cyanocobalamine (2mg/ hari) dan vitamin B6 (2 mg/ hari)  untuk mem-

bantu  proses metabolisme folat dan metilasi. Kebutuhan folat harian  adalah 0,4mg, 

biasanya pada ibu hamil diberikan 2 kali lipatnya, sedang pada wanita yang ada 

riwayat mutasi gen pengatur metabolisme folat atau pernah melahirkan anak  dengan 

NTD diberikan dosis 10 kali lipat  (4mg). Bahkan pada ibu dengan riwayat NTD dan 

keguguran berulang (yang mungkin dapat karena janin dengan sindrom Down) juga 

ditambahkan aspirin dosis rendah dan omega 3 untuk mengencerkan darah atau 

 melenturkan sel-sel darah sehingga janin tidak kekurangan nutrisi dan pembuluh 

 darah plasenta tidak menyempit. Penelitian menunjukkan bahwa dua  jenis asam 

 lemak Omega 3 yang paling banyak manfaatnya adalah EPA ( eicosapentaenoic 

acid) dan DHA (docosahexaenoic acid). Manfaat EPA mendukung jantung, sistem 

ke kebalan tubuh, dan respon inflamasi. DHA menunjang fungsi otak, mata, dan 

sistem saraf pusat yang karena itu penting bagi ibu hamil dan menyusui. 

Menurut United States Food and Drug Administration dan National Institute 

of Health, dan ISSFAL (International Society for the Study of Fatty Acids and  Lipids) 

konsumsi Omega-3 untuk orang dewasa dosis 500 mg EPA + DHA ( dengan  minimal 

220 mg EPA dan 220 mg DHA), sedang pada ibu hamil 300 mg DHA  setiap hari 

 (http://americanpregnancy.org/pregnancy-health/omega-3-fish-oil/).

Perlu  diperhatikan  dalam membeli omega 3 dipasaran karena sering dijual 

 dengan nama Fish Oil maka komposisi dari EPA dan DHA yang harus diketahui. 

Misal nya sebuah produk  terkenal dari Australia dengan nama Fish Oil 1000mg 

ternyata mempunyai komposisi EPA 180 mg dan DHA 120mg. Produk lain 1500mg 
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Fish oil ternyata mempunyai  komposisi EPA 270mg dan DHA 180mg. Dosis ini  perlu 

 diketahui karena sering wanita hamil merasa cemas meminum suplemen  dengan 

 dosis tinggi, padahal komposisi didalamnya sesuai dengan kebutuhan  tubuh.  

 Penelitian di Australia Anak-anak yang ibunya mengonsumsi suplemen  Omega-3 

 dosis 4mg/ hari memiliki nilai yang lebih tinggi pada koordinasi mata dan tangan, 

 kemampuan berbicara, lamanya waktu berbicara, serta jumlah kosa kata yang 

 mereka miliki. Penelitian di Jerman menemukan wanita dengan asupan Omega-3 

DHA lebih tinggi memiliki kehamilan lebih sehat, dengan berat bayi lahir yang lebih 

tinggi dan kehamilan prematur yang lebih sedikit. Asupan DHA juga dihubungkan 

dengan peningkatan kecerdasan anak dan perkembangan mata. 
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Kesimpulan dan Saran

Sindrom Down merupakan penyakit genetik yang umumnya tidak menurun. 

Penyakit ini terjadi sejak dalam kandungan merupakan kelainan bawaan dengan 

 gejala utama ganguan intelektual. Usaha mencari pengobatan adalah wajar bagi para 

orangtua, namun harus realistik pengobatan yang mana yang akan dipilih.  Intervensi 

dini, pelatihan ketrampilan dan pendidikan sangat diperlukan namun kasih sayang, 

perhatian dan penerimaan dalam keluarga merupakan bagian yang sangat penting 

dan membantu perkembangan anak. Orang tua banyak menyadari untuk menerima 

dan membesarkan anak-anak mereka sebagai bagian dari keluarga, memberikan 

mereka suatu lingkungan yang penuh perhatian dan rangsangan di mana anak-anak 

dapat bertumbuh dan belajar. Mengingat kasus ini yang banyak dan tetap  bertahan 

sampai saat ini tidak ada penurunan maka orang tua perlu mendapat dukungan 

dari pemerintah atau lembaga layanan masyarakat untuk membentuk asosiasi agar  

orang tua dapat saling berbagi pengalaman dalam merawat dan mendidik anaknya. 

Meskipun gejala kliniknya sudah khas, pemeriksaan sitogenetik ( analisis 

 kromosom) penting dikerjakan, tidak hanya sebagai penegak diagnosis, tetapi juga 

sebagai sarana penelusuran keluarga. Karena dengan pemeriksaan  sitogenetik dapat 

diketahui jenis sindroma Down, sehingga dapat diduga penyebabnya  apakah hanya 

karena berkaitan dengan usia ibu atau memang orang tua yang carrier  sindroma 

Down. Klinik konseling genetika dapat menyampaikan informasi ini  kepada orang 

tua dan keluarganya sebagai sarana pencegahan bertambahnya kasus  sindroma 

Down. Dengan perkembangan-perkembangan teknik diagnosis, pengobatan, 

 penatalaksanaan, pencegahan dan kesadaran para profesional serta masyarakat, 

masa depan bagi orang-orang dengan sindrom Down tampaknya akan lebih cerah 

dan mendapat kesempatan yang lebih besar untuk diterima dimasyarakat.
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