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FAKTOR RISIKO YANG MEMPENGARUHI TERKONTROL TIDAKNYA
EPILEPSI PADA PENDERITA EPILEPSI
USIA KURANG DARI 18 TAHUN
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ABSTRACT
Introduction: Epilepsy is one of the most common neurological disorders in children with
prevalence 3-6/1000. Early predictor of epilepsy can produce in better outcome.
Aims: To determinate risk factors that influence an epileptic whether it controlled or not.
Methods: This was a case control study from February until September 2010 over 47 pediatric
neurology’s outpatients.
Results: The majority group was uncontrolled epilepsy (57.4%), generalized seizure (91.5%), first
onset of seizure more than 1 year age (51.1%), normal motoric development (59.6%), no/better changes
in EEG’s epileptiform wave (85.1%), no/better changes in EEG’s background (83%). Based on bivariat
analysis, there was significant relationship between EEG’s background changes with whether epilepsy
becomes controlled or not.
Discussion: The factors that influence whether epilepsy became controlled or not respectively were
changes in EEG’s background, changes in EEG’s epileptiform wave, first onset of seizure and motoric
development.
Keywords: Epilepsy in children, risk factor, prognosa
ABSTRAK
Pendahuluan: Epilepsi merupakan gangguan neurologis yang umum terjadi pada anak dengan
frekuensi 3 – 6/1000 anak. Identifikasi sejak dini risiko menjadi epilepsi tidak terkontrol dapat mencapai
keluaran yang lebih baik.
Tujuan: Mengetahui faktor risiko yang mempengaruhi terkontrol tidaknya epilepsi
Metode: Penelitian ini merupakan studi kasus kontrol di Poliklinik Saraf Anak FKUI/RSCM pada
Februari – September 2010.
Hasil: Dari 47 sampel, didapatkan kelompok yang paling banyak adalah epilepsi tidak terkontrol
(57.4%), bangkitan umum (91.5%), awitan bangkitan lebih dari 1 tahun (51.1%), perkembangan motorik
normal (59.6%), perubahan gambaran epileptiform membaik/ tetap (85.1%) dan perubahan irama dasar
membaik/ tetap (83%). Terdapat hubungan yang bermakna antara perubahan irama dasar EEG dengan
terkontrol atau tidaknya epilepsi.
Diskusi: Urutan faktor yang mempengaruhi terkontrol tidaknya epilepsi adalah perubahan irama
dasar EEG, perubahan gambaran epileptiform EEG, usia awitan bangkitan dan perkembangan motorik.
Kata kunci: epilepsi anak, faktor resiko, prognosis
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PENDAHULUAN
Epilepsi adalah kelainan yang ditandai dengan bangkitan berulang tanpa pencetus, terjadi dua kali
atau lebih dengan interval antara keduanya lebih dari 24 jam.1,2 Epilepsi merupakan gangguan neurologis
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yang umum terjadi pada anak dengan fekuensi 3 – 6/1000 anak. Di Amerika setiap tahunnya terdapat
penderita baru 120 per 100.000 penduduk dengan keluhan bangkitan yang mencari bantuan medis. Sekitar
40% merupakan anak dibawah usia 18 tahun. Dari 40% pasien bangkitan usia dibawah 18 tahun, 30%
didiagnosis epilepsi. Usia rata-rata awitan epilepsi sekitar 5 hingga 6 tahun.3,4 Data yang menunjukkan
prevalensi epilepsi anak sulit diperoleh karena banyaknya definisi, metode pemilihan kasus dan
klasifikasi epilepsi yang berbeda beda. Prevalensi epilepsi anak adalah 4,3 hingga 9,3 per 1000 populasi
umum, dan 43% adalah epilepsi fokal. Sedangkan prevalensi epilepsi dengan bangkitan umum 44%.1,4
Bangkitan epilepsi tidak selalu berupa kejang, melainkan juga dapat hanya berupa kehilangan
kesadaran dan tonus otot, sehingga epilepsi sulit dibedakan dengan sinkop, kelainan psikiatrik, tic,
migren, narkolepsi, dan hipoglikemia, sehingga diperlukan pemeriksaan tambahan seperti
elektroensefalografi (EEG). Penelitian sejak tahun 1889 juga telah menunjukkan hubungan antara
manifestasi klinis bangkitan dan lokalisasi aktivitas epileptiform pada EEG. Saat ini zona epileptogenik
dapat ditentukan dengan mengevaluasi hasil pemeriksaan video-EEG monitoring, manifestasi klinis
bangkitan yang terekam dan gambaran EEG iktal. Pada 50% pasien lokasi awitan bangkitan dapat
ditentukan dengan pemeriksaan EEG interiktal walaupun pada sebagian besar pasien aktivitas
epileptiform melebar jauh dari zona epileptogenik. Zona epileptogenik juga ditentukan dari daerah
dengan aktivitas perlambatan fokal polimorfik yang disertai atenuasi fokal pada aktivitas latar belakang.
Hasil penemuan tersebut selain bermanfaat untuk diagnosis juga untuk menentukan terapi dan prognosis
pasien epilepsi. 5,6
Pada penelitian yang dilakukan oleh Javad dkk, gambaran EEG abnormal sebelum dimulai terapi
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya bangkitan yang tidak terkontrol selain
gambaran CT Scan abnormal, onset kurang dari 1 tahun, bangkitan multipel sebelum terapi, jenis kelamin
laki-laki, bangkitan mioklonik, defisit neurologis, bangkitan neonatal, dan frekuensi bangkitan.7
Penelitian mengenai faktor risiko terjadinya epilepsi tidak terkontrol pada anak masih sangat
terbatas. Pada beberapa studi menyebutkan prediktor untuk menentukan baiknya prognosis epilepsi
adalah lokalisasi epilepsi yang idiopatik, sindrom epilepsi umum dengan beberapa kali bangkitan, dan ada
atau tidaknya kelainan neurologi.8-10
Bangkitan yang tidak terkontrol adalah bangkitan yang masih terjadi setelah 6 bulan terapi. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkirakan faktor yang mempengaruhi terjadinya
perubahan EEG dan apakah perubahan EEG dapat memprediksi terkontrolnya bangkitan.1,2
Di Indonesia belum banyak penelitian yang dilakukan untuk meneliti faktor risiko perubahan
gambaran EEG. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor risiko apa saja yang
menyebabkan terkontrol atau tidaknya epilepsi.
METODE
Penelitian ini merupakan studi kasus kontrol yang dilakukan di poliklinik Neurologi Departemen
Ilmu Kesehatan Anak FKUI/RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) pada bulan Februari – September 2010.
Sampel penelitian ini diambil secara cluster random sampling. Besar sampel dihitung dengan
menggunakan rumus sampel tunggal untuk estimasi proporsi suatu populasi.8 Dengan perkiraan
prevalensi epilepsi pada anak sebesar 3 – 6/1000, tingkat ketepatan absolut yang dihendaki (d) adalah
10% dan tingkat kemaknaan α = 0.05, diperoleh besar sampel minimal untuk masing-masing kelompok
sebanyak 3 subyek.
Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah pasien anak (usia kurang dari 18 tahun) dengan epilepsi,
baru pertama kali berobat di poli saraf anak RSCM periode Februari – September 2010 dan bersedia
mengikuti penelitian. Kriteria eksklusi pada penelitian ini riwayat gangguan para atau perinatal berupa
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malformasi susunan saraf pusat, prematuritas atau infeksi kongenital dan riwayat penyakit pasca natal
yaitu cedera kepala berat, infeksi susunan saraf pusat dan riwayat tumor otak.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa identitas, faktor risiko (usia
awitan bangkitan, tipe bangkitan, gambaran latar belakang gelombang dan aktivitas epileptiform pada
EEG sebelum terapi obat anti epilepsi (OAE), perkembangan motorik, serta perkembangan bicara), dan
perekaman EEG kedua sesudah diterapi ≥ 6 bulan.
HASIL
Penelitian ini dilakukan selama 7 bulan di poliklinik Saraf Anak Departemen Ilmu Kesehatan Anak
RSCM Jakarta, terhadap 47 subyek penelitian, dengan karakteristik seperti pada tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik Subjek Penelitian
Karakteristik

Kelompok

Jumlah

Terkontrol
tidaknya epilepsi

Terkontrol
Tidak terkontrol

20
27

%
42.6
57.4

Jenis kejang

Umum
Fokal

43
4

91.5
8.5

Usia awitan kejang

kurang dari = 1 tahun
lebih dari1tahun

23
24

48.9
51.1

Perkembangan
motorik

Normal
Terlambat

28
19

59.6
40.4

Perubahan
epileptiform

Membaik/Tetap
Memburuk

40
7

85.1
14.9

Perubahan irama
dasar

Membaik/Tetap
Memburuk

39
8

83
17

EEG pertama

Normal
Abnormal

17
30

36.2
63.8

Dari tabel 2 didapatkan faktor yang berhubungan bermakna dengan terkontrol tidaknya epilepsi
adalah perubahan gambaran EEG (p = 0.003) dan perubahan irama dasar (p = 0.014), yaitu kelompok
yang lebih cenderung tidak terkontrol epilepsinya adalah yang mengalami perubahan gambaran EEG dan
irama dasar yang memburuk.
Tabel 2. Analisis Bivariat Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi Terkontrol Tidaknya Epilepsi
Kategori

Kelompok

Perubahan
gambaran EEG

Membaik/tetap

Usia awitan
kejang
Jenis bangkitan
Perkembangan
motorik

Terkontrol
Jumlah

Tidak terkontrol

%

Jumlah

%

19

40.4

15

31.9

Memburuk

1

2.1

12

21.1

<1 tahun

7

14.9

16

34

>1 tahun

13

27.7

11

23.4

Umum

18

38.3

25

53.2

Fokal

2

4.25

2

4.25

14

29.8

14

29.8

6

12.7

13

27.7

Normal
Terlambat

p
0.003
0.142
1.000
0.244
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Perubahan
epileptiform

Membaik/tetap

Perubahan
irama dasar

Membaik/tetap

EEG pertama

19

40.4

21

44.7

1

2.1

6

12.8

20

42.5

19

40.4

Memburuk

0

0

8

17.1

Normal

6

12.8

11

23.4

14

29.8

16

34

Memburuk

Abnormal

0.213
0.014
0.546

Dari tabel 3, variabel yang memenuhi syarat untuk analisa multivariat (p < 0.25) adalah usia awitan
kejang, perkembangan motorik, perubahan epileptiform, dan perubahan irama dasar. Urutan prioritas
faktor risiko yang mempengaruhi terkontrol tidaknya epilepsi adalah (1) perubahan gambaran irama
dasar pada EEG, (2) perubahan gambaran epileptiform pada EEG, (3) usia pertama kali kejang, dan (4)
perkembangan motorik.
Tabel 3. Analisis Multivariat Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi Terkontrol Tidaknya Epilepsi
Kategori

Kelompok

Terkontrol
Jumlah

Tidak terkontrol

%

Jumlah

%

Usia pertama
kali kejang

< 1 tahun

7

14.9

16

34

> 1 tahun

13

27.7

11

23.4

Perkembangan
motorik

Normal

14

29.8

14

29.8

6

12.7

13

27.7

Perubahan
epileptiform

Membaik/tetap

19

40.4

21

44.7

1

2.1

6

12.8

Perubahan
irama dasar

Membaik/tetap

20

42.5

19

40.4

0

0

8

17.1

Terlambat
Memburuk
Memburuk

Exp
(B)

Selisih
dari 1

0.296

0.704

1.335

0.335

0.187

0.813

0.000

1.000

PEMBAHASAN
Karakteristik klinis subyek penelitian
Dari 47 subyek yang diteliti, didapatkan 27 kasus epilepsi tidak terkontrol (57.4%) dan 20 kasus
epilepsi terkontrol (42.6%). Epilepsi merupakan masalah yang umum terjadi dengan insidens 3 – 6 per
1000 anak. Sebagian besar kasus memiliki prognosis yang baik, namun 10 – 40% akan berkembang
menjadi epilepsi tidak terkontrol.3 Di Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI/RSCM Jakarta pada tahun
2003 – 2005 didapatkan 203 pasien epilepsi, 15% di antaranya tidak terkontrol.4
Jenis kejang
Prevalensi epilepsi anak adalah 4,3 hingga 9,3 per 1000 pada populasi umum, dengan 43% adalah
epilepsi fokal dan 44% merupakan epilepsi dengan bangkitan umum.11
Data mengenai tipe bangkitan bermanfaat untuk menentukan diagnosis, prognosis dan menentukan
jenis obat anti epilepsi yang akan diberikan. Pada beberapa penelitian tipe bangkitan mioklonik atau
spasme infantil dan bangkitan umum tonik klonik dilaporkan berhubungan dengan intraktabilitas. Tipe
bangkitan absans berhubungan dengan risiko yang lebih rendah untuk berkembang menjadi epilepsi tidak
terkontrol. Ko dkk mendapatkan bangkitan fokal sederhana, tonik umum, dan mioklonik lebih sering
ditemukan pada kelompok pasien epilepsi tidak terkontrol. Secara umum mayoritas pasien epilepsi tidak
terkontrol pada penelitian tersebut menunjukkan bangkitan umum.12,13
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Pada penelitian ini tidak ditemukan hubungan yang bermakna antara jenis bangkitan dan terkontrol
tidaknya epilepsi. Hal ini disebabkan jumlah pasien yang sedikit terutama pasien dengan bangkitan fokal.
Usia awitan kejang
Terdapat hubungan yang tidak bermakna secara statistik antara awitan bangkitan dengan terkontrol
tidaknya epilepsi. Hasil yang berbeda didapatkan pada penelitian penelitian sebelumnya oleh Berg dkk,
Akhondian dkk, Kwong dkk, serta Chawla dkk. Analisis statistik penelitian tersebut menunjukkan usia
awitan bangkitan kurang dari 1 tahun sebagai prediktor terjadinya epilepsi tidak terkontrol. Penelitian
Kwong dkk mendapatkan usia awitan bangkitan kurang dari 1 tahun pada 29.2% kasus dan merupakan
prediktor bermakna terjadinya epilepsi tidak terkontrol, usia awitan antara 1 – 2 tahun sebanyak 14.8%,
dan antara usia 3 – 4 tahun, serta 10-15 tahun masing masing 9.8% dan 9.3%. Usia awitan antara 5-9
tahun didapatkan pada 3.5% kasus dan berhubungan dengan resiko yang lebih rendah untuk terjadinya
epilepsi tidak terkontrol.13-16
Perbedaan hasil ini disebabkan karena recall bias yang merupakan kelemahan dari studi kasus
kontrol. Sebagian besar responden penelitian (orang tua sampel penelitian) tidak bisa mengingat dengan
jelas kapan pertama kali pasien mulai mengalami bangkitan dan hanya memperkirakan usia awitan
bangkitan anaknya.
Perkembangan motorik
Penyebab tersering ganguan perkembangan motorik adalah gangguan atau kelainan pada masa pra
atau perinatal seperti malformasi susunan saraf pusat, hipoksik iskemik ensefalopati perinatal,
prematuritas, kecil untuk masa kehamilan, dan infeksi kongenital. Penyebab pasca natal diantaranya
meningitis, ensefalitis, ensefalopati, trauma, mesial temporal sklerosis, dan sebagainya.17 Gangguan
perkembangan motorik pada pasien epilepsi dapat terjadi pada saat awal penyakit berkembang atau
setelah penyakit berjalan beberapa lama dan berkembang menjadi epilepsi tidak terkontrol.18
Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara perkembangan motorik dengan terkontrol atau
tidaknya epilepsi. Baik pada kelompok dengan perkembangan motorik terlambat maupun normal
menunjukkan kecenderungan menjadi epilepsi yang tidak terkontrol. Hal ini memperkuat pendapat bahwa
gangguan perkembangan motorik lebih banyak yang terjadi pada saat awal penyakit berkembang.
Gambaran EEG pada pemeriksaan pertama
Ko dkk mendapatkan beberapa gambaran EEG saat awitan penyakit memiliki hubungan dengan
terjadinya epilepsi tidak terkontrol. Frekuensi gambaran latar belakang atau gelombang irama dasar yang
abnormal lebih tinggi pada kelompok pasien epilepsi tidak terkontrol dan gambaran perlambatan yang
difus merupakan faktor yang paling bermakna. Gambaran asimetri dan gelombang irama dasar yang
asinkron lebih sering ditemukan pada kelompok pasien epilepsi tidak terkontrol. Perlambatan yang difus
dan paku ombak yang fokal merupakan faktor independen terjadinya epilepsi tidak terkontrol. 12,19
Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara gambaran EEG pertama dengan terkontrol tidaknya
epilepsi. Hal ini disebabkan karena terkontrol tidaknya epilepsi lebih dapat diwakili oleh serial EEG
ditambah video monitoring yang ketat untuk menentukan bangkitan tidaknya anak. Hal ini lebih mungkin
diterapkan pada situasi rawat inap. Perbedaan parameter yang digunakan untuk menilai normal tidaknya
suatu EEG juga menjadi faktor perancu, sehingga perekaman EEG sebelum terapi OAE tidak
mempengaruhi terkontrolnya epilepsi.
Perubahan irama dasar pada pemeriksaan EEG
Pemeriksaan EEG ulang dilakukan pada suyek penelitian yang sudah diterapi selama lebih dari 6
bulan dan sudah dilakukan pemeriksaan EEG pertama. Irama dasar adalah irama latar belakang yang
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dominan di posterior, ritmis, waxing, dan waning, serta reaktif terhadap buka dan tutup mata. Pada bayi
dan anak umumnya aktivitas latar belakang berupa gelombang yang tidak teratur dan frekuensi lambat
dengan amplitudo berubah-ubah.20
Penelitian Berg dkk mendapatkan 7,4% pasien epilepsi dengan gambaran EEG normal berkembang
menjadi epilepsi tidak terkontrol. Ko dkk mendapatkan 49.3% pasien epilepsi tidak terkontrol memiliki
gambaran irama dasar hipofungsi umum. Irama dasar pada pasien epilepsi dapat menunjukkan
perlambatan atau hipofungsi. Hal ini berhubungan dengan derajat disfungsi dari otak dan terkadang
berhubungan dengan eksarsebasi kejang.
Obat anti epilepsi yang diketahui mengakibatkan perlambatan irama dasar yang difus adalah
karbamazepin. Fenobarbital dapat meningkatkan perlambatan irama dasar bila digunakan dengan dosis
yang besar atau terjadi intoksikasi kronis yang ringan. Asam valproat tidak mengakibatkan perlambatan
irama dasar yang bermakna.12,14,21
Hal ini sesuai dengan penelitian kami, terdapat hubungan yang bermakna antara perubahan irama
dasar dan pemeriksaan EEG. Epilepsi terkontrol dengan irama dasar tetap pada 20 kasus dan tak ada
kasus yang menunjukkan perburukan irama dasar. Sedangkan pada epilepsi tidak terkontrol, irama dasar
tetap pada 19 kasus dan memburuk pada 8 kasus.
Perubahan gambaran epileptiform pada pemeriksaan EEG
Pada penelitian ini, tidak terdapat hubungan yang bermakna antara perubahan gambaran
epileptiform pada EEG dengan terkontrol atau tidaknya epilepsi. Pada kelompok epilepsi terkontrol,
terdapat 19 kasus perubahan gambaran epileptiform membaik/tetap dan memburuk pada 1 kasus. Pada
kelompok epilepsi tidak terkontrol, perubahan gambaran epileptiform membaik /tetap pada 21 kasus dan
memburuk pada 6 kasus.
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ko dkk yang mendapatkan hubungan yang
tidak bermakna antara perubahan gambaran epileptiform dengan terkontrolnya epilepsi, yaitu 36% pasien
epilepsi tidak terkontrol menunjukkan aktivitas epileptiform umum dan 22% pasien menunjukkan
aktivitas epileptiform fokal.12,22
KESIMPULAN
1. Kelompok yang paling banyak jumlah sampelnya adalah kelompok epilepsi tidak terkontrol, jenis
bangkitan umum, usia awitan bangkitan lebih dari 1 tahun, perkembangan motorik normal,
perubahan gambaran epileptiform membaik/ tetap, perubahan irama dasar membaik/tetap,
gambaran EEG abnormal pada pemeriksaan awal.
2. Berdasarkan hasil analisa univariat terdapat hubungan bermakna antara perubahan irama dasar
pada EEG dengan terkontrol atau tidaknya epilepsi.
3. Perubahan irama dasar pada EEG dapat digunakan untuk memprediksi terkontrol atau tidaknya
epilepsi pada pasien epilepsi usia kurang dari 18 tahun
4. Berdasarkan hasil analisa multivariat, urutan faktor yang mempengaruhi terkontrol atau tidaknya
epilepsi (respons terapi) adalah perubahan irama dasar dan gambaran epileptiform pada
pemeriksaan EEG, usia awitan, dan perkembangan motorik
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