


Polio merupakan penyakit yang 

disebabkan virus polio yang tergolong 

dalam Picornavirus (Suatu mikro 

organisme berukuran kecil, namun 

menyebabkan kelumpuhan).



disebabkan oleh infeksi virus yg 

berasal dari genus enterovirus & 

famili picorna viridae.

Virus ini menular melalui 

kotoran/sekret tenggorokan orang 

yg terinfeksi serta melalui benda 

benda yg terkontaminasi.



Polio Non-Paralisis

Polio Paralisis 

Polio Bulbar



Pada kasus poliomyelitis nonparalitik, yg 

berarti poliovirus telah mencapai selaput 

otak (meningitis aseptik), penderita 

mengalami kejang otot, sakit punggung 

& leher



• SPINALSTRAIN POLIOVIRUS INI MENYERANG

SARAF TULANG BELAKANG, 

MENGHANCURKAN SEL TANDUK

ANTERIOR YG MENGONTROL PERGERAKAN

PADA BATANG TUBUH & OTOT TUNGKAI



• POLIO JENIS INI DISEBABKAN OLEH TIDAK

ADANYA KEKEBALAN ALAMI SEHINGGA

BATANG OTAK IKUT TERSERANG



Poliomielitis asimtomatis

(Setelah masa inkubasi 7-10 hari), jika daya

tahan tubuh cukup baik, maka tidak terdapat

gejala klinik sama sekali.



Poliomielitis abortif :

Timbul mendadak langsung beberapa

jam sampai beberapa hari. Gejala

berupa infeksi virus seperti malaise, 

anoreksia, nausea, muntah, nyeri kepala, 

nyeri tenggorokan, konstipasi & nyeri

abdomen.



 Poliomielitis non paralitik :

Gejala klinik hampir sama dg poliomyelitis 

abortif , hanya nyeri kepala, nausea & muntah

lebih hebat. 

Gejala timbul 1-2 hari kadang-kadang diikuti

penyembuhan sementara utk kemudian remisi

demam/ masuk ke dlm fase ke2 dgn nyeri otot. 



Poliomielitis paralitik : 

Gejala sama pada poliomyelitis non

paralitik disertai kelemahan satu/lebih

kumpulan otot skeletal/cranial. Timbul

paralysis akut pada bayi ditemukan

paralysis fesika urinaria & antonia usus.



Mulut (makan/minuman yang terkontaminasi virus) DAN 
melalui percikan ludah

Berkembang biak di saluran cerna (tenggorokan dan usus)

Menyebar ke getah bening ,darah dan seluruh tubuh

Menyerang otak, sumsum t.belakang, dan simpul saraf

Biasanya menyerang saraf penggerak otot tungkai/kaki dan kadang-
kadang tangan

menyebabkan kelumpuhan dengan mengecilnya tungkai, 

polio
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Tujuan dari diagnostik medis ini adalah untuk 

menetapkan keadaan normal / menyimpang yg 

disebabkan oleh suatu penyakit.

 Viral Isolation

 Uji Serology

 Cerebrospinal Fluid ( CSF)



Komplikasi yg paling berat dari 

penyakit polio adalah kelumpuhan yg 

menetap. 

Beberapa penyakit akibat komplikasi 

polio seperti Hiperkalsuria, 

Melena,Pelebaran lambung akut, 

Hipertensi ringan, Pneumonia, Ulkus 

dekubitus, emboli paru, dan Psikosis



1. Belum mendapatkan imunisasi polio 

2. Bepergian ke daerah yg masih sering ditemukan polio 

3. Kehamilan 

4. Usia sangat lanjut/ sangat muda 

5. Luka di mulut/hidung/tenggorokan (misalnya baru 

menjalani pengangkatan amandel atau pencabutan 

gigi) 

6. Stres atau kelelahan fisik yg luar biasa (karena stres 

emosi  & fisik dapat melemahkan sistem kekebalan 

tubuh). 



Penyakit ini lebih sering berjangkit di daerah 
dingin, sehingga penderita penyakit ini akan 
berkurang di daerah tropik. 

Poliovirus lebih sering menyerang bayi dan 
anak balita, daripada orang dewasa, karena 
kekebalannya masih lemah. 



1. Memberi imunisasi polio pada semua anak
sebanyak 4 kali sebelum usia satu tahun

2. Melalui Pekan Imunisasi Nasional semua anak di
bawah usia lima tahun diberi dua dosis vaksin
polio dgn tenggang waktu satu bulan.

3. Sistem pengamatan dibuat sedemikian rupa 
sehingga tak ada kasus polio yang tak  
teridentifikasi. 

4. Mengirim tim untuk melakukan imunisasi dari
rumah ke rumah di wilayah virus polio dicurigai
masih beredar.



1. Gangguan Tumbuh Kembang

2. Gangguan mobilitas Fisik

3. Hipertermi





Polidaktili berasal dari bahasa yunani kuno (Polus) "banyak"
dan (daktulos) "jari“.
Polidaktili merupakan kelainan pertumbuhan jari sehingga
jumlah jari pada tangan atau kaki lebih dari lima. Dikenal
juga dengan nama hiperdaktili.

Bila jumlah jarinya enam disebut seksadaktili, dan bila tujuh
disebut heksadaktili. Polidaktili terjadi pada 1 dari 1.000
kelahiran.



Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya 
polidaktili :

1. Kelainan Genetik dan Kromosom
Diturunkan secara genetik (autosomal dominan). Jika
salah satu pasangan suami istri memiliki polidaktili,
kemungkinan 50% anaknya juga polidaktili.

2. Faktor Teratogenik
Teratogenik (teratogenesis) adalah istilah medis yang berasal
dari bahasa Yunani yang berarti membuat monster. Dalam
istilah medis, teratogenik berarti terjadinya perkembangan
tidak normal dari sel selama kehamilan yang menyebabkan
kerusakan pada embrio sehingga pembentukan organ-organ
berlangsung tidak sempurna (terjadi cacat lahir).

http://www.unjabisnis.net/evaluasi-pembelajaran-pendidikan.html


Polidaktili adalah suatu kelainan yang diwariskan oleh gen
autosomal dominan P yang di maksud dengan sifat
autosomal ialah sifat keturunan yang ditentukan oleh gen
pada autosom.



Polidaktili diklasifikasikan beberapa macam, yaitu:

1. Polidaktili postaxial
Meskipun salah satu dari 5 jari dapat berduplikasi, namun

lebih sering terjadi pada jari kelingking. Tipe gambaran
duplikasi jari kelingking bervariasi dari pertumbuhan kulit
sampai pertumbuhan lengkap jari kelingking

2. Polidaktili preaxial
Ibu jari tambahan merupakan tipe yang paling sering
terjadi pada polidaktili pada orang kulit putih.

3. Polidaktili central
Duplikasi dari jari telunjuk, jari tengah dan jari manis

dihubungkan pada polidaktili sentral atau axial. Kelebihan
jari tengah dan jari manis sering disembunyikandalam
jaringan antara penghubung jari- jari yang normal







Sindaktili merupakan kelainan jari berupa pelekatan
dua jari atau lebih sehingga telapak tangan menjadi
berbentuk seperti kaki bebek atau angsa (webbed
fingers).
Sindaktili merupakan kelainan bawaan yang paling
sering ditemukan pada jari-jari tangan, jari-jari tidak
terpisah, dan bersatu dengan yang lain. Dapat terjadi
hubungan satu, dua, atau lebih jari-jari. Hubungan jari-
jari dapat terjadi hanya pada kulit dan jaringan lunak
saja, tetapi dapat pula terjadi hubungan tulang dengan
tulang



Kebanyakan akibat kelainan genetika atau
keadaan di dalam rahim yang menyebabkan posisi
janin tidak normal, cairan amnion pecah, atau
obat-obatan tertentu yang dikonsumsi ibu selama
masa kehamilan. Apabila penyebabnya akibat
kelainan genetika, maka tidak dapat dilakukan
pencegahan. Kemungkinannya dapat diperkecil
bila penyebabnya adalah obat-obatan yang
dikonsumsi ibu selama hamil.



Faktor yang dapat mempengaruhi
terjadinya sindaktili :

Kelainan
Genetik dan
Kromosom

Faktor Obat dan Gizi. 

Faktor
Mekanik

Faktor 
Radiasi







Definisi :

Brakidaktili juga bisa didefinisikan sebagai 

cacat lahir kongenital ditandai dengan jari 

tangan atau jari kaki yang lebih pendek dari 

biasanya.



dr. Luther menjelaskan penderita
brakidaktili memiliki gen dalam keadaan
heterozigot (Bb). Individu yang memiliki
gen dalam keadaan homozigot dominan
(BB) menyebabkan kematian pada masa
embrio. Sedangkan dalam keadaan
heterozigot hanya mempunyai 2 ruas jari
yang tengah sangat pendek dan tumbuh
menyatu dengan ruas jari lain. Individu
dengan gen homozigot resesif (bb)
merupakan individu normal. Penyebabnya
yaitu kelainan genetika.






