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PERKEMBANGAN FETUS DALAM
KONDISI DEFISIENSI YODIUM DAN CUKUP YODIUM1

Bambang Hartono2

ABSTRACT

Iodine is a trace element present in the human body, and it is essential substrate for the synthesis of the
thyroid hormone. Iodine deficiency during pregnancy may results the increase risk of spontaneous abortion,
premature birth and early infant death, as well as transient neonatal hyperthyrotropinemia. This deficiency also
has a deleterious effect on the development of the infant’s tone, since may cause hypotonia both in the
extremities and axial muscles during early life.   The deleterious effect is also found for the postural responses
(late infant reflexes) but not for the neonatal (so-called primitive) reflexes. This developmental delay does not
persist during the course of infancy since catch up can be attained by the age of 6 months. Iodine deficiency
during pregnancy also has a deleterious effect on the domains of fine motor function, adaptation, personal-
social, communication and gross motor development of children from 0 to 24 months of age. These delays are
correlated to the newborn’s neurological integrity. Since these delays are generally observed in the same
children, this suggests that these children should be considered at high risk in terms of later problems of mental
retardation and mental deficiency. Development of the cortical brain areas is the most vulnerable to iodine
deficiency during pregnancy. The timing of insults is within the second and third trimester of pregnancy. Insults
early in the second trimester are critical. Pregnant women are an important target group in iodine deficiency
disorders (IDD) control programs and should be included in surveillance programs. Clinical and laboratory
examination including TSH screening in this population should be performed, given its correlation with
children’s subsequent neurodevelopment.
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PENDAHULUAN

Usaha-usaha dalam mengatasi gangguan
aki-bat kurang yodium/yodium (I) (GAKY) telah
menun-jukkan hasil yang cukup baik di
Indonesia dan ba-nyak negara lainnya. Daerah-
daerah yang semula menunjukkan defisiensi

derajat berat telah berubah menjadi derajat
sedang dan ringan. Namun sebalik-nya, ada
pula daerah yang semula tergolong non-
defisiensi berubah menjadi daerah defisiensi
baru walaupun dalam skala ringan.1

Kecenderungan demikian juga terjadi di dunia,
di mana negara-negara maju yang semula
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bebas defisiensi, ternyata menunjukkan tanda-
tanda intake yodium menurun seperti New
Zealand,2 Australia,3 USA,4 Jerman5 dan negara-
negara Eropa lainnya, bahkan wilayah pan-tai
modern seperti Hongkong.6 Demikian pula
ada-nya kecenderungan overtreated yang
ditemukan di berbagai negara, dengan
implikasi-implikasi yang dapat ditimbulkannya.
Hal ini menunjukkan bahwa defisiensi yodium
akan selalu menjadi masalah ak-tual sepanjang
masa, sebab yodium merupakan problem
lingkungan yang kian hari cenderung bu-
kannya bertambah baik tetapi semakin buruk.

Data tahun 1990 menunjukkan bahwa paling
tidak 1,5 miliar penduduk yang tinggal di 118
ne-gara mengalami risiko GAKY. Di antara
mereka 650 juta (12 persen dari total
penduduk dunia) mende-rita gondok endemik,
43 juta menderita kapasitas mental yang
terbatas akibat defisiensi yodium, ter-masuk
11 juta di antaranya menderita kretin ende-
mik.7 Kasus-kasus kretin dan minor brain
damage tersebut terjadi akibat defisiensi
yodium pada masa fetus (intra-uterin).

Kretin endemik ditandai dengan retardasi
men-tal, bisu-tuli, gangguan neuromotorik
yang berat, serta gangguan pertumbuhan, yang
semuanya irre-versible.8 Kretin endemik lahir
pada keadaan defi-siensi yodium berat selama
kehamilan, yaitu pada populasi di mana
ekskresi yodium dalam urine (UEI) < 25 g/L.9

Bila derajat defisiensinya lebih ringan, seperti
yang banyak dialami oleh penduduk yang
tinggal di daerah defisiensi yodium, mereka
men-derita gangguan fungsi kognitif dan
psikomotor dalam derajat yang lebih ringan,
yaitu dalam dera-jat ringan sampai dengan

sedang. Berbagai peneli-tian menunjukkan
bahwa mereka memiliki kapasi-tas mental yang
subnormal, gangguan-gangguan
keseimbangan, kecekatan, ketrampilan,
koordinasi visuomotorik, perseptual, fungsi
verbal, daya ingat, kecepatan reaksi, serta
terganggunya pengolahan informasi di otak.
Penemuan-penemuan ini sebagi-an besar
dilakukan melalui riset pada anak usia se-
kolah.10-17 Bagaimana patogenesisnya, masih
belum jelas benar.

Atas dasar ini maka sesungguhnya pengaruh
GAKY di masyarakat merupakan “fenomena gu-
nung es”. Kretin endemik sebagai puncaknya,
de-ngan prevalensi yang hanya berkisar 1-10%,
namun di bawahnya yang jauh lebih besar yaitu
di bagian yang tidak nampak, adalah populasi
yang meng-alami kerusakan otak yang lebih
ringan serta hipo-tiroidisme serebral.18 Maka
sesungguhnya penga-ruh GAKY yang paling
merugikan adalah pada per-kembangan otak
selama kehidupan fetal atau fase intra-uterin.
Dalam uraian ini akan dijelaskan bagai-mana
pengaruh dari defisiensi yodium tersebut,
meliputi outcome persalinan, perkembangan
inte-gritas neurologik bayi, perkembangan
anak, serta diketengahkan beberapa usulan
bagi program la-pangan.

Yodium dan kehamilan

Yodium adalah trace element yang harus
tersedia dalam tubuh guna pembentukan
hormon tiroid. Kebutuhan terendah adalah
pada bayi dan anak ya-itu lebih kurang 40-120
g/hari, sedang yang ter-tinggi adalah pada

wanita hamil dan menyusui yaitu sekitar 200
g/hari.19
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Bilamana kehamilan terjadi pada daerah

dengan lingkungan yang cukup yodium tidak
akan menim-bulkan masalah, sebab
tersedianya jumlah yodium yang cukup selama
hamil akan mendukung proses adaptasi
fisiologik, sehingga tidak sampai menim-
bulkan hipotiroksinemia maupun pembesaran
ke-lenjar gondok. Namun bagi wanita hamil
yang se-hat yang tinggal di daerah defisiensi
yodium, peru-bahan patologik akan muncul
sebagai akibat stimu-lasi berlebih pada
kelenjar tiroid maternal, sehingga timbul
hipotiroksinemia baik relatif maupun abso-lut
serta goitrogenesis, yang tergantung pada
berat ringannya defisiensi yodium yang terjadi.
Tidak ha-nya faktor defisiensi, karena ternyata
kehilangan yodium selama hamil juga
diperburuk lewat me-ningkatnya clearance
ginjal. Selain itu cadangan yodium maternal
juga kritis, karena harus terbagi pula bagi fetus
yang semenjak trimester dua keha-milan
kelenjar tiroidnya sudah mulai tumbuh dan
berkembang. Kondisi-kondisi akibat kurang
terse-dianya yodium selama hamil inilah yang
menimbul-kan stimulasi pada sistem  tiroid ibu
melalui meka-nisme umpan balik hipofisis-
tiroid.20

Secara klinik stimulasi kelenjar tiroid yang

berle-bih dalam kaitannya dengan kondisi

yodium yang terbatas (marginal) atau defisiensi
ringan, dapat di-evaluasi melalui 4 parameter:
(1) penurunan kadar FT4, (2) pengutamaan
sekresi T3, yang ditandai de-ngan naiknya
rasio T3/T4 dalam serum, (3) kecen-derungan
naiknya kadar TSH serum, walaupun umumnya
masih dalam batas (range) yang normal, serta
naiknya kadar Tg. Naiknya Tg ini dapat menja-
di penanda prognosis yang sangat baik bagi
eva-luasi goitrogenesis dalam kaitannya
dengan GAKY.20

Bilamana defisiensi yodium terjadi dalam
derajat yang berat, maka perubahan-perubahan
patologik tersebut tampak sangat jelas. Yaitu
kadar TSH naik dengan tajam, dan  baik kadar
T3, T4 maupun  FT4  akan turun dengan sangat
bermakna, seperti rang-kuman data yang
diperoleh pada daerah-daerah endemik berat.
21

Jikalau suplementasi yodium diberikan pada
awal kehamilan, atau lebih aman lagi pada saat
sebelum kehamilan, maka koreksi keadaan-
keadaan di atas dapat dicapai sehingga dapat
mencegah semua pengaruh defisiensi yodium
sewaktu hamil.

TBG

↓ Free
hormones

TSH ↑

hCG Metabolism of
thyroid hormones
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Pengaruh defisiensi yodium dalam regulasi fungsi tiroid pada kehamilan.
Sumber: Glinoer dan Delange (2000)20

Outcome kehamilan di daerah endemik

Dalam keadaan defisiensi yodium selama
keha-milan seperti yang terjadi pada daerah
endemik, menGAKYbatkan naiknya angka
kejadian abortus spontan, kelahiran prematur
dan kematian bayi dini (early infant death),
demikian juga dengan mening-katnya angka
kejadian hipertirotropinemia neonatal
sementara = HNS (transient neonatal
hyperthyro-tropinemia) dibanding daerah
telah-cukup-yodium (iodine-replete).22 Data
pendukung serupa juga dila-porkan oleh
Chouki et al,23 Potter et al24 serta De-Long et
al.25

Pada masa neonatus, keadaan yang
terpenting dalam kaitannya dengan perubahan
fungsi tiroid  akibat defisiensi yodium semasa
kehamilan adalah kejadian hipotiroidisme pada
neonatus tersebut. Mekanisme timbulnya
hipotiroidi ini memang ber-beda dengan
hipotiroidi kongenital sporadik, kare-na

hipotiroidi yang terjadi tidaklah menetap me-
lainkan hanya bersifat sementara (transient).26-

30 Sedang pada hipotiroidi kongenital lebih
terjadi oleh karena kegagalan sintesis hormon
tiroid fetus secara permanen. Walaupun ‘hanya’
sementara,  ternyata dapat menimbulkan
gangguan perkem-bangan intelektual di
kemudian hari.31 Hal ini dapat dijelaskan bahwa
walaupun sementara, HNS sudah
menggambarkan kondisi defisiensi hormon
tiroid selama intra-uterin, yang memberi risiko
terhadap terjadinya developmental brain
damage. Data yang kami peroleh juga
menunjukkan hal serupa, yaitu korelasi yang
bermakna antara HNS dengan terganggunya
perkembangan tonus, refleks dan postur bayi-
bayi di daerah defisiensi yodium.22

Perkembangan integritas neurologik anak

Perkembangan integritas neurologik
dilukiskan sebagai perkembangan sistem
neural (otak dan se-mua perangkatnya) secara

Physiologic thyroidal stimulation

In iodine deficiency:
Pathologic alterations with

- relative hypothyroxinemia
- goitrogenic stimulus

In iodine sufficiency:
Physiologic adaptation with

- no relative hypothyroxinemia
- no goitrogenesis

Definitive pathologic changes
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komprehensif, intergra-tif, dan sistematis. Pola
perkembangan neural pada defisiensi yodium
dapat diketahui dari hasil peme-riksaan
neurologik pada bayi dan anak. Pharoah32

melaporkan defisit pada perkembangan tonus
ak-sial pada anak-anak dengan kretin
endemik, yang dapat dikenali dengan headlag
atau terlambatnya perkembangan mengangkat
kepala. Dari hasil studi di China33 dilaporkan
bahwa ditemukan pemeriksa-an neurologik
abnormal pada 6,6% neonatus, 11,5% bayi umur
3-12 bulan, 7,4% anak umur 1-2 tahun dan
6,4% anak umur 2-3 tahun di daerah endemik
berat.

Integritas neurologik pada bayi-bayi baru
lahir dapat diperiksa dengan instrumen klinik
yang mengevaluasi perkembangan tonus serta
refleks-re-fleksnya. Tonus otot dapat menjadi
indikator untuk ini, baik pada otot-otot aksial
maupun ekstremitas, demikian pula dengan
refleks-refleks perkembang-an. Refleks ini
dapat digolongkan dalam 2 kelom-pok, yaitu
refleks primitif (intrauterine/birth re-flexes)
adalah refleks yang telah dapat diperiksa se-jak
bayi lahir dan akan menghilang pada umur le-
bih kurang 6 bulan. Yang termasuk dalam
kelom-pok ini adalah refleks Moro, ATNR
(asymmetric tonic neck reflex), STNR
(symmetric tonic neck reflex), TLR (tonic
labyrinthine reflex). Kelompok re-fleks
perkembangan yang kedua adalah refleks
postural (late infant reflexes). Refleks-refleks
ini muncul menggantikan refleks primitif tadi,
yakni sesaat menjelang gerakan volunter bayi
terjadi. Se-bagai contoh dari kelompok reflkes
ini adalah body derotative reflex, body rotative
reflex, dan berbagai parachute reflex.34

Maka untuk maksud evaluasi terhadap
perkem-bangan integritas neurologik bayi,
dapat dilakukan pemeriksaan berkala pada
perkembangan tonus, refleks primitif dan

respons postural bayi umur 0 – 12 bulan.
Dalam penelitian dengan menggunakan
instrumen INFANIB (Infant Neurological
Internatio-nal Battery) guna pemeriksaan
perkembangan bayi-bayi tersebut, di temukan
bahwa defisiensi yodium pada kehamilan
berpengaruh buruk terhadap per-kembangan
tonus, refleks dan reaksi postural, be-rupa
keterlambatan dalam perkembangan. Namun
keterlambatan ini ternyata tidak menetap,
karena pada usia 6 bulan mereka bisa mengejar
keting-galannya. Walaupun demikian tidak
berarti bahwa mereka terbebas dari risiko
masalah perkembangan di kemudian hari.
Temuan ini bisa menjelaskan me-ngapa
penduduk yang tinggal di daerah defisiensi
yodium mengalami gangguan-gangguan yang
be-rupa kapasitas mental yang lebih rendah,
ganggu-an kecerdasan dan psikomotor serta
kesulitan bela-jar. Ditunjukkan pula bahwa
status yodium dan tiroid yang lebih baik pada
ibu hamil menghasikan pola perkembangan
integritas neurologik yang le-bih baik pula
pada bayi-bayi yang dilahirkannya, seperti yang
terlihat pada daerah telah-cukup-yodium.22

Dalam analisis terpisah pada sektor-sektor
per-kembangan tonus, refleks primitif dan
respons postural menunjukkan bahwa
defisiensi yodium pa-da kehamilan berdampak
buruk terhadap perkem-bangan tonus bayi,
yaitu dapat menimbulkan hipo-tonia pada
otot-otot ekstremitas maupun aksial pa-da
bulan-bulan pertama postnatal. Hal ini
misalnya tampak mencolok pada
perkembangan mengang-kat kepala (headlag),
perkembangan tonus tubuh yang bisa diperiksa
sewaktu bayi duduk/diduduk-kan, atau tonus-
tonus ekstremitas misalnya scarf sign, popliteal
angle, dan sebagainya.22

Dampak buruk ini juga terhadap
perkembangan respons postural, walaupun
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perkembangan refleks primitifnya ternyata
masih cukup baik (refleks-re-fleks ini muncul
normal sejak lahir, demikian juga menghilang
pada saat yang tepat, yaitu lebih ku-rang 6
bulan). Sebagai contoh bagi terlambatnya
respons postural ialah body derotative reflex
yang seharusnya muncul pada umur 4-6 bulan,
pada defisiensi yodium baru muncul pada umur
8-10 bu-lan. Sideways parachute yang
seharusnya muncul pada umur 6-8 bulan, baru
muncul pada 8-10 bu-lan. Profil
perkembangan yang demikian meng-arahkan
pemikiran pada kerusakan otak yang terja-di
pada trimester kedua atau ketiga kehamilan.
Sa-ngat mungkin, gangguan perkembangan
pada se-rebelum mendasari timbulnya tanda-
tanda terse-but. 22

Faktor-faktor yang berhubungan dengan
per-kembangan tonus, refleks primitif dan
postural pa-da bayi-bayi didaerah defisiensi
yodium adalah lingkar kepala anak yang lebih
kecil waktu lahir, kadar TSH ibu hamil yang
tinggi, T4 ibu hamil yang rendah, TSH neonatus
yang tinggi, dan gondok pa-da ibu hamil.
Sebagai faktor determinannya adalah kadar TSH
ibu hamil serta TSH neonatus yang ting-gi.
Sementara itu di daerah telah-cukup-yodium,
kadar TSH ibu hamil yang tinggi, T4 ibu hamil
yang rendah, serta gondok pada ibu hamil
merupakan faktor-faktor yang berhubungan
dengan perkem-bangan bayi tersebut.
Sedangkan faktor determi-nannya adalah
gondok pada ibu hamil. Maka dite-kankan akan
pentingnya peran hormon tiroid baik pada ibu
hamil maupun neonatus terhadap per-
kembangan integritas neurologik bayi. Lebih
lanjut, status hormon tiroid pada ibu hamil

yang belum sepenuhnya normal di daerah
telah-cukup-yodium tampaknya berperan
penting terhadap perkem-bangan bayi yang
dilahirkannya.22

Berdasarkan hasil-hasil tersebut, diusulkan
bah-wa untuk menentukan status yodium di
suatu dae-rah hanya berdasarkan pemeriksaan
pada populasi anak sekolah adalah tidak cukup.
Ibu hamil harus dipertimbangkan sebagai
target yang penting da-lam surveilan. Di
samping pemeriksaan palpasi ke-lenjar tiroid
dan kadar UIE pada ibu hamil, maka
pemeriksaan TSH baik pada ibu hamil maupun
neo-natus sangat penting untuk
dipertimbangkan, mengingat risikonya
terhadap perkembangan anak. Karena
defisiensi yodium pada kehamilan terbukti
berpengaruh buruk terhadap perkembangan
inte-gritas neurologik bayi, serta ternyata
status yodium yang lebih baik pada ibu hamil
berdampak yang lebih baik pula pada
perkembangan bayinya, kami menekankan
pentingnya program suplementasi yo-dium
untuk mencegah pengaruh buruk defisiensi
yodium selama kehamilan terhadap janin.22

Di bawah ini ditunjukkan pola
perkembangan refleks yang berbeda dari ketiga
daerah, yaitu daerah non-defisiensi yodium,
daerah telah-cukup-yodium (replete), serta
daerah defisiensi yodium.22

NIDA  = Non-iodine-deficient area,

IRA  = Iodine-replete area,

IDA  = Iodine-deficient area
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Sumber: Bambang Hartono (2001)22

Dari gambar di atas terlihat bahwa perkem-
bangan refleks primitif tampak normal di mana
ti-dak ada perbedaan pola bayi-bayi pada ke-3
dae-rah, sedang pada perkembangan refleks
postural tampak jelas bahwa bayi di daerah
defisiensi yodi-um mengalami keterlambatan
yang sangat menco-lok, walaupun akhirnya
dapat mengejar ketinggal-annya tersebut.

Pengaruh defisiensi yodium waktu hamil
terhadap perkembangan anak.22

Perkembangan anak merupakan produk
akhir dari perkembangan sistem saraf. Maka
dengan me-ngamati berbagai domain
perkembangan anak akan membantu
menjelaskan bagaimana pengaruh defisiensi
yodium pada kehamilan. Dengan meng-
gunakan instrumen Van Wiechen guna
pemerik-saan perkembangan dari umur 0–24
bulan ditemu-kan bahwa defisiensi yodium
pada kehamilan ber-dampak buruk terhadap
semua bidang perkem-bangan yaitu motorik
halus, adaptasi, personal-sosial, komunikasi
serta motorik kasar dari umur 0 sampai 24
bulan. Profil keterlambatannya bersifat global,
yaitu hampir semua anak mengalami keter-
lambatan di semua sektor. Profil yang demikian
pa-da usia dini merupakan risiko terhadap

timbulnya retardasi mental atau defisiensi
mental di umur-umur selanjutnya. Kesimpulan
ini juga didukung oleh adanya korelasi yang
bermakna antara per-kembangan tonus, refleks
primitif dan respons postural yang
mencerminkan integritas neurologik pada umur
0-2 bulan dengan semua bidang per-
kembangan anak di usia 22-24 bulan.

Status yodium dan hormon tiroid yang lebih
baik pada ibu hamil memberi dampak positif
yaitu “performance” yang lebih baik pula pada
semua bidang perkembangan. Fakta ini
ditunjukkan oleh ibu hamil dan anak-anak di
daerah telah-cukup-yo-dium. Perkembangan
anak di daerah ini lebih baik dibanding dengan
daerah defisiensi, walaupun be-lum sempurna.
Ternyata perkembangan motorik kasar mereka
berkembang lebih baik dibanding bi-dang-
bidang perkembangan lainnya. Kami mendu-ga
bahwa perkembangan motorik kasar lebih sus-
ceptible terhadap kecukupan yodium dibanding
dengan perkembangan sektor lainnya. Atas
dasar ini, maka perkembangan motorik kasar
bisa digu-nakan sebagai indikator klinik dini
dalam rangka surveilan.

Juga ditunjukkan bahwa defisiensi yodium
wak-tu hamil pada derajat endemisitas sedang-
berat pa-da populasi riset kami, tak
berpengaruh terhadap perkembangan berat
badan, panjang badan serta lingkar kepala anak
dari umur 0-24 bulan. Temuan klinik lain yang
menonjol adalah strabismus tipe konkomitan-
konvergen pada anak-anak di  usia 24 bulan.

Di samping itu, mengingat evaluasi klinik
meru-pakan hal yang sangat penting dalam
program pe-nanggulangan GAKY maka
diusulkan sebuah “Ins-trumen Kewaspadaan
Klinik Dini terhadap GAKY” yang sederhana dan
praktis. Instrumen ini merupa-kan instrumen
tambahan, jadi hendaknya diguna-kan

Primitive Reflexes Postural Reflexes

            NIDA
------     IRA

...     IDA

Birth     3 6         9 12 months

Visible

Invisible
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bersama-sama dengan instrumen klinik yang
sudah ada, demikian pula  interpretasinya.
Dengan cara ini diharapkan dapat
meningkatkan kewaspa-daan masyarakat
bahwa lingkungannya mungkin (masih)
mengalami masalah defisiensi yodium. Se-
lengkapnya instrumen tersebut berbunyi
sebagai berikut: “Dicurigai suatu daerah masih
mempunyai problem defisiensi yodium adalah
bilamana 3 dari 10 bayi yang berumur 4 bulan
yang tinggal di dae-rah tersebut belum mampu
mengangkat kepala pada saat posisi terlentang
dengan ditarik kedua lengannya, demikian pula
pada posisi telungkup bayi juga gagal
mengangkat kepalanya, sehingga kepala bayi
tetap menempel di meja periksa”.

The reverse-head model 22

Dengan melihat pola “neurodevelopment”
anak dari umur 0–24 bulan tersebut,
disimpulkan bahwa akibat defisiensi yodium
pada kehamilan tidak me-ngenai suatu daerah
otak tertentu, namun pada daerah yang lebih
luas. Daerah kortikal hemisfe-rium serebri,
sub-kortikal, serta serebelum merupa-kan
bagian-bagian otak yang secara klinik berhu-
bungan erat dengan profil perkembangan anak
ter-sebut. Dengan mengamati spektrum

perkembang-an dari derajat berat sampai
dengan ringan, tam-pak bahwa bila yodium
cukup tersedia waktu ha-mil, perbaikannya
dimulai dari daerah non-kortikal otak. Maka
kami menduga bahwa daerah kortikal hemisfer
otak merupakan daerah yang paling ren-tan
(vulnerable) terhadap kerusakan akibat defisie-
nsi yodium. Waktu insult-nya diduga adalah
dalam trimester ke dua dan ketiga kehamilan,
dengan waktu kritis pada awal dan sepanjang
trimester ke-dua. Baik hormon tiroid ibu
maupun janin tampak-nya mempunyai
pengaruh yang penting selama kurun waktu
tersebut.

Di bawah ini disajikan tabel yang melukiskan
tingkat-tingkat keparahan rusaknya
perkembangan otak dari derajat yang paling
ringan sampai berat akibat defisiensi yodium
pada fetus. Dari tabel ter-sebut disimpulkan
bahwa dalam kondisi derajat de-fisiensi yang
ringan, fungsi-fungsi yang dilayani oleh
korteks serebri terganggu seperti strabismus
(cortical strabismus), fungsi motorik halus,
adap-tasi, serta bahasa. Semakin berat
defisiensinya akan makin melibatkan bagian-
bagian otak lainnya, khu-susnya struktur-
struktur sub-kortikal.

Summary of the neurodevelopmental aspects of children in the iodine-deficient and iodine-replete
area, compared to the clinical findings in endemic cretinism

Degrees of severity of brain damage due to iodine deficiency

Clinical findings
Severely impaired

(Endemic
cretinism)18-20

Moderately
impaired †

Mildly
impaired ‡

Deaf-mutism ++++ - -

Strabismus ++++ ++ +

Smaller head circumference ++ - -

Stunted growth +++ - -
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Delays in tone development ++++ ++ +

Delays in primitive reflexes development ? - -

Delays in postural reflexes development ? ++ -

Delays in achievement of gross motor
milestones

++++ ++ -

Pyramidal and extrapyramidal signs +++ - -

Delays in fine motor-adaptive functions ++++ ++ +

Impairment of language  functions ++++ ++ +

† Based on our findings in the iodine-deficient area; ‡ Based on our findings in the iodine-replete area
Sumber: Bambang Hartono (2001)22

Pola perkembangan otak akibat defisiensi yodium pada fetus dapat dilukiskan melalui sebuah model
yang disebut Model Kepala Terbalik (The Reverse-Head Model) seperti gambar di bawah ini.

Dari model di atas dapat dijelaskan sebagai
be-rikut. Aksis horisontal melukiskan tahap-
tahap ke-hamilan, mulai dari trimester pertama
sampai ke-tiga. Terlihat bahwa batang otak
(brain stem) ada-lah organ yang berkembang
pada trimester perta-ma. Serebelum mulai
berkembang pesat pada akhir trimester dua,
bahkan sebagian besar perkembang-annya

terjadi pada trimester tiga kehamilan. Se-dang
perkembangan korteks serebri melaju pesat
pada awal trimester dua dan terus berlanjut di
tri-mester tiga. Karena waktu insult pengaruh
defi-siensi yodium pada otak fetus adalah pada
awal trimester dua dan terus berlanjut sampai
akhir ke-hamilan, maka tentu saja daerah
korteks serebri akan terkena dampak paling

Sumber:  Bambang Hartono (2001) 22
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serius, demikian pula serebelum. Hal ini
dikaitkan dengan perlindungan hormon tiroid
baik dari ibu maupun hasil sekresi kelenjar
tiroid fetus sendiri terhadap otak fetus. Terlihat
pada aksis horisontal, hormon tiroid ibu yang
mulai ditransfer kepada fetus sejak awal keha-
milan, diikuti kemudian oleh sekresi efektif
kelenjar tiroid fetus pada awal trimester kedua.
Namun karena dua sumber hormon tersebut
me-ngalami kekurangan, maka baik hormon
tiroid ibu maupun fetus jumlahnya  tidak
adekuat untuk mendukung perkembangan otak
fetus secara normal, sehingga timbul
kerusakan-kerusakan otak. Bilamana defisi-
ensi terjadi lebih awal, maka tingkat kerusakan
otak lebih parah dibanding waktu insultnya
terjadi di akhir-akhir kehamilan, sehingga
kemungkinan untuk pulih (functional recovery)
semakin kecil (lihat reversibility pada aksis
horisontal).

Sedang aksis vertikal melukiskan tingkat
kepa-rahan defisiensi yodium yang terjadi.
Arah ke ba-wah menunjukkan semakin parah,
sedang arah ke atas sebaliknya. Sehingga bila
terjadi defisiensi yo-dium yang berat, akan
semakin sulit pulih (lihat reversibility pada aksis
vertikal). Dari gambar di atas juga terlihat
bahwa korteks serebri, karena terletak paling
bawah, akan paling mengalami kerusakan
dibanding bagian otak lainnya. Artinya, dalam
kon-disi defisiensi yang paling ringan
sekalipun, maka korteks lah yang pertama kali
menderita.

Mengingat pentingnya peran yodium serta
hor-mon tiroid pada perkembangan otak, maka
pro-gram penanggulangan GAKY perlu
mengupayakan kecukupan yodium khususnya
pada kelompok risi-ko tinggi. Cara yang
terbaik untuk menyediakan yo-dium secara
terus menerus, adekuat dan fisiologik adalah
dengan melalui iodisasi garam. Kapsul dan

injeksi minyak beryodium atau alternatif lain
bisa digunakan pada kondisi-kondisi tertentu
seperti kondisi geografi yang sulit atau adanya
problem lo-gisitik.35 Kata kunci dalam program
penanggu-langan GAKY adalah pendekatan
multidisipliner, termasuk dalam asesmen,
komunikasi, perencana-an, dukungan politis,
pemantauan maupun evalua-sinya.36

RINGKASAN

Yodium dibutuhkan untuk sintesis hormon
ti-roid, di mana hormon ini penting bagi aspek
tum-buh kembang semua organ dan sistem
tubuh, ter-masuk bagi perkembangan otak
yang normal sela-ma masa fetal dan awal-awal
kehidupan post-natal. Bila terjadi defisiensi
semasa hamil, pengaruhnya terhadap fetus
sangat merugikan karena dapat be-risiko
timbulnya abortus, stillbirth, early infant death,
dan terganggunya perkembangan otak yang
bersifat irreversible.

Perkembangan otak yang terganggu tersebut
tercermin dari terlambatnya perkembangan
tonus dan reaksi postural. Namun
keterlambatan ini ti-daklah menetap, karena
pada usia 6 bulan mereka bisa mengejar
ketinggalannya. Walaupun demikian tidak
berarti bahwa mereka terbebas dari risiko
masalah perkembangan di kemudian hari.
Temuan ini bisa menjelaskan mengapa
penduduk yang tinggal di daerah defisiensi
yodium mengalami gangguan-gangguan yang
berupa kapasitas mental yang rendah,
gangguan kecerdasan dan psiko-motor serta
kesulitan belajar. Status yodium dan tiroid yang
lebih baik pada ibu hamil menghasilkan pola
perkembangan integritas neurologik yang le-
bih baik pula pada bayi-bayi yang
dilahirkannya.

Pada perkembangan umum bayi-bayi
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tersebut sampai umur 2 tahun, ternyata semua
bidang per-kembangan anak, yaitu yang
meliputi perkembang-an motorik kasar
maupun halus, personal-sosial, adaptasi, serta
komunikasi, terlambat. Hal ini bisa dipahami
karena perkembangan anak merupakan produk
akhir dari perkembangan sistem saraf. Na-mun
dalam keadaan kehamilan yang cukup-yo-
dium, walaupun bidang-bidang lainnya sedikit
agak terlambat, perkembangan motorik
kasarnya sangat baik. Ini menunjukkan bahwa
perkembang-an motorik kasar susceptible
terhadap suplemen-tasi yodium. Akibat
defisiensi yodium pada keha-milan tidak
mengenai daerah otak tertentu, namun pada
daerah yang lebih luas. Daerah kortikal hemis-
ferium serebri, sub-kortikal serta serebelum
meru-pakan bagian-bagian otak yang secara
klinik berhu-bungan dengan erat dengan profil
perkembangan anak tersebut.

Untuk menentukan status yodium di suatu
dae-rah hanya berdasarkan pemeriksaan pada
populasi anak sekolah adalah tidak cukup. Ibu
hamil harus dipertimbangkan sebagai target
yang penting da-lam surveilan. Di samping
pemeriksaan palpasi ke-lenjar tiroid dan kadar
UIE pada ibu hamil, maka pemeriksaan TSH
baik pada ibu hamil maupun neonatus sangat
penting untuk dipertimbangkan, mengingat
risikonya terhadap perkembangan anak.

Bila suplementasi yodium diberikan pada
awal kehamilan, atau lebih aman lagi pada saat
sebelum kehamilan, maka dapat mencegah
semua pengaruh defisiensi yodium sewaktu
hamil.
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