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BAB XVII 

 

CONGENITAL MALFORMATION, 

DEFORMATION AND 

CHROMOSOMAL 

ABNORMALITIES  

(MALFORMASI, DEFORMASI 

KONGENITAL DAN 

ABNORMALITAS 

KROMOSOMAL) (Q00 – Q99) 

 

ARIS SUSANTO 
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DESKRIPSI 

Bab ini meliputi gangguan: 

  - malformasi,  

  - deformasi kongenital dan  

  - anomali chromosomal 

 

Rentang kategori dari Q00 – Q99 

Ada 87 dari 100 kategori yang tersedia telah 
teralokasi. 

Tidak memiliki kategori bertanda * 
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   DESKRIPSI  (LANJUTAN-1) 

Bab terbagi dalam blok kategori: 

 Q00-Q07    Malformasi kongenital sistem 
saraf   

Q10-Q18   Malformasi kongenital mata, telinga, 
      muka dan leher 

 Q20-Q28   Malformasi kongenital sistem  
    sirkulasi  

 Q30-Q34   Malformasi kongenital sistem  
      respiratori 

 Q35-Q37   Bibir dan langit-langit sumbing 
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   DESKRIPSI  (LANJUTAN-2) 

 Q38-Q45  Malformasi-malformasi    
       kongenital lain sistem 
digestif 

   Q50-Q56  Malformasi kongenital organ  

       genital 

 Q60-Q64  Malformasi kongenital sistem  

       kemih 

 Q65-Q79  Malformasi dan deformasi  
        kongenital sistem otot-
skelet 
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  DESKRIPSI   (LANJUTAN-3) 

 Q80-Q89     Malformasi-malformasi   

    kongenital lain 

 Q90-Q99     Abnormalitas 

kromosomal, 

    yang tidak 

terklasifikasi di     bagian 

lain.  
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TUJUAN 

Mengenal istilah kondisi:   

  Malformasi, Deformasi kongenital 

dan  kondisi abnormlaitas kromosomal. 

Mampu menentukan kode dengan presisi, 

 akurat dan tepat bagi kondisi gangguan 

 malformasi, deformasi kongenital dan 

 abnormalitas kromosomal. 

Mampu membedakan sebutan gangguan yang 

kongenital dan herediter 
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CONGENITAL 

Kongenital adalah istilah yang berarti: 

 Ada sejak dilahirkan. Abnormalitas 
kongenital adalah defek yang hadir sejak lahir.  

 Kondisi bisa diturunkan secara genetik 
bisa juga timbul akibat kerusakan atau infeksi 
di dalam uterus bumil, atau didapat saat 
dilahirkan. 

 

 Abnormalitas kongenital disebut juga: 
birth defects (cacat lahir). 
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  CONGENITAL (LANJUTAN) 

“Congenital” tidak sama dengan  

 “Hereditary” 

  Tidak semua abnormalitas kongenital adalah 

 herediter, banyak penyakit herediter tidak 

 nampak saat dilahirkan (contoh: Huntington 

 Chorea) 

 Contoh: Penyakit dan gangguan yang bukan 

 kongenital: penyakit infeksi, kanker dan 

 gangguan degeneratif disebut penyakit yang 

 acquired (didapat setelah dilahirkan).  
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CLEFT PALATE  &  

CLEFT LIP 

Cleft palate: (sumbing langit-langit) 

  - fissure of palate 

  - palatoschisis 

Cleft lip: (sumbing bibir) 

  - cheiloschisis 

  - congenital fisure bibir 

  - labium leporium 

  - labioschisis  
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DOWN’S SYNDROME 

Ini adalah gangguan Trisomy 21. Dikenal juga dengan 

sebutan Mongoloid/Mongolism 

Kondisi abnormalitas kromosomal yang menghasilkan: 

handicap mental dan penmapakan fisik dengan tanda 

khas bentuk muka mirip orang Mongol (istilah ini sudah 

ditinggalkan oleh dunia medis) 

Gambaran struktur muka: Bagian luar mata tertarik 

kearah atas, sudut mata tertutup, bentuk muka kecil, 

ukuran lidah besar dan menjulur ke luar, garis telapak 

tangan tunggal transversal (umum berbentuk hufur M) 
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TETRALOGY  OF  FALLOT 

 Kondisi dengan 4 (tetra) defek: 

 - Defek septal ventricular (sekat  
  jantung  ventrikular), 

  disertai  

 - stenosis pulmonary atau atresia,  

 -  dextroposition of aorta  

 - hypertrophy of right ventricle 

   Kode  ICD: .... 
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CONJOINED TWIN 

Ini adalah sebutan bagi kembar dempet. 

 Bisa dempet di: 

 - Craniopagus : dempet pada kepala 

  Bisa: c. frontalis, c. occipitalis, c.  

  parasiticus, c. parietalis  

 - Diecephaly : berkepala dua, tangan dua 

  kaki dua atau tangan empat kaki dua 

 - Double monster 

 - Pygopagus:  dempet daerah  bokong 

 - Thoracopagus: dempet daerah dada 
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SOAL PRAKTIK BAB XVII 

 1. Patent ductus arteriosus 

 2. Cervical spina bifida with   
  hydrocephalus 

 3. Von Recklinghausen’s disease 

 4. Pentalogy of Fallot  

  (Eisenmenger’s syndrome) 

 5. Laryngocele 

 6 Pes planus congenital (flat foot) 
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SOAL PRAKTIK BAB XVII (LANJUTAN) 

 7. Kembar dempet (Conjoined twin) 

 8.    Down’s syndrome  

 9. Lahir dengan jantung terletak di 

  bagian  kanan rongga dada,  

  situs inversus   (dextrocardia) 

 10.  Aphakia congenital (tidak   

  memiliki lensa mata) 
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