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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Apert syndrome merupakan kelainan bawaan langka yang ditandai 

dengan craniosynitosis , mid face hypoplasia, dan syndactyly pada jari tangan 

dan kaki (Wheaton 1894). Sindrom apert, juga dikenal sebagai 

acrocephalosyndactyly tipe I (ACS1), adalah kelainan genetik langka yang 

terlihat  jelas saat lahir (kongenital). Kelainan kongenital merupakan kelainan 

dalam pertumbuhan struktur bayi yang timbul sejak kehidupan hasiI konsepsi 

sel telur (Ronan O'Rahilly, 2001) Kelainan ini ditandai dengan malformasi khas 

kepala yang mengarah ke fitur wajah yang khas, selain itu, tangan dan/atau kaki 

mungkin berselaput (syndactyly) dan dalam beberapa kasus, keterbelakangan 

mental juga dapat hadir di antara bayi yang lahir dengan sindrom apert, tekanan 

pertumbuhan otak terus mendidistorsi berbagai tulang tengkorak dan wajah. 

Tulang tengkorak dipaksa menjadi salah satu dari beberapa bentuk 

karakteristik. 

Prevalensi kasus Sindrom apert di perkiraan 1 dari 65.000 untuk 88.000 

bayi baru lahir. (WHO, 2008). Untuk di Indonesia, kasus Apert Syndrome 

belum tercatat dengan baik. 

Disini intervensi fisioterapi yang diberikan yaitu Neuro Development 

Treatment (NDT). Neuro development treatment adalah pendekatan holistik 

yang berurusan dengan kualitas pola koordinasi dan tidak hanya dengan 

masalah atau fungsi otot individu, itu melibatkan seluruh orang, tidak hanya 

masalah motorik sensoriknya tetapi juga masalah perkembangan, penurunan 

kognitif-kognitif, emosional, sosial dan masalah fungsional dari kehidupan 

sehari-hari juga (Bobath,1990). 
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B. RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah ada pengaruh pemberian neuro development treatment dalam 

meningkatkan kekuatan otot pada kasus Apert Syndrome? 

2. Apakah ada pengaruh pemberian neuro development untuk meningkatan 

kemampuan berdiri pada kasus Apert syndrome? 

 

C. TUJUAN 

1. Mengetahui pengaruh Neuro Development Treatment dalam peningkatan 

kekuatan otot pada kasus Apert syndrome 

2. Mengetahui pengaruh neuro development treatment dalam peningkatan 

kemampuan berdiri pada kasus Apert syndrome 

 

D. MANFAAT PENULISAN 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan yang luas 

mengenai kasus Apert Syndrome dan pemberian latihan yang diberikan 

terhadap pasien 

2. Bagi Pendidik 

Sebagai referensi ilmu tambahan mengenai kasus Apert Syndromeuntuk 

dikembangkan dalam proses pembelajaran 

3. Bagi Institusi 

Dengan adanya pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini dengan kasus Apet 

Syndrome dapat memberikan informasi mengenai kasus tersebut kepada 

institusi pendidikan fisioterapis maupun untuk tenaga medis 

4. Bagi Pasien 

Diharapkan dengan pemberian latihan dari fisioterapi terhadap kasus 

Apert Syndrome dapat membantu pasien untuk meningkatkan kemampuan 

fungsional dari pasien. 

 

 


