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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Neural tube defect (NTD) atau cacat tabung saraf adalah anomali kongenital 

yang terjadi di minggu ketiga sampai keempat gestasi diakibatkan gagalnya 

penutupan dari lempeng saraf. Jenis yang tersering adalah anensefali dan spina 

bifida (Wulan dan Simanjuntak, 2016). Cacat tabung saraf merupakan anomali 

kongenital kedua yang paling umum setelah malformasi jantung dimana 

prevalensinya bervariasi menurut wilayah geografis, ras, dan faktor lingkungan 

(Gautam, 2018). Di dunia, terdapat sekitar 300.000 bayi baru lahir yang mengalami 

cacat tabung saraf setiap tahunnya (Wulan dan Simanjuntak, 2016). Sementara di 

Indonesia, 59,3% dari 1.000 bayi baru lahir mengalami kelainan bawaan dengan 

18,4%nya merupakan cacat tabung saraf (Kemenkes, 2018). Salah satu faktor risiko 

NTD adalah defisiensi asam folat (Sadler et al., 2020) Asam folat sangat penting 

selama kehamilan karena perannya dalam sintesis DNA untuk replikasi sel (Castaño 

et al., 2017). Sementara proses pembentukan neural tube memang membutuhkan 

replikasi sel neuroepitel yang cepat (Sato, 2020). 

Antibiotik golongan Sulfonamida dan Trimethoprim (TMP-SUL) adalah 

salah satu antibiotik anti-folat yang banyak digunakan oleh wanita hamil dan 

menjadi lini pertama pengobatan pada beberapa penyakit menular (Li et al., 2020). 

TMP-SUL direkomendasikan sebagai pencegahan transmisi vertikal toksoplasmosis 

ke janin dan pengobatan Q fever (Zinner dan Mayer, 2015), serta untuk pengobatan 

ensefalitis akibat Toxoplasma gondii, infeksi saluran pencernaan oleh bakteri dan 
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Pneumocyctis Pneumonia pada wanita hamil dengan HIV (National Institutes of 

Health, 2021). TMP-SUL disebut dapat melewati plasenta, bekerja pada sel 

trofoblas yang sangat sensitif  terhadap zat yang dapat menganggu siklus asam folat, 

sehingga menghambat sintesis DNA (Li et al., 2020). Namun, terdapat  beragam 

temuan yang berbeda dari berbagai studi yang telah dilakukan. 

Berdasarkan buku Drugs During Pregnancy and Lactation tahun 2015, 

sampai saat ini tidak ada indikasi bahwa sulfonamida, trimethoprim, dan 

kombinasinya memiliki potensi teratogenik pada manusia, sehingga menurut 

pengetahuan saat ini, risiko teratogenik dari terapi trimethoprim dan sulfonamida 

dapat diabaikan. Hal ini didasarkan dari studi yang dilakukan Meijer W.M. (2005) 

dan Hansen (2015). Namun, studi case-control oleh Crider (2009) dan               Mølgaard-

Nielsen (2012), dengan masalah metodologis yang menonjol, menyimpulkan bukti 

terjadinya defek septum ventrikel, kelainan saluran kemih, anensefali, clubfoot dan 

bibir sumbing akibat penggunaan TMP-SUL selama kehamilan. Hingga kini, 

keamanan kedua obat tersebut pada ibu hamil masih kontroversial (Padberg, 2015). 

Hal tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk meneliti pengaruh penggunaan 

Cotrimoxazole terhadap pembentukan neural tube embrio ayam secara in ovo, yang 

belum pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya.  

I.2 Rumusan Masalah 

Angka kejadian kelainan bawaan, termasuk didalamnya cacat tabung saraf, 

masih sangatlah tinggi. Kelainan bawaan merupakan salah satu faktor risiko dari 

kematian bayi baru lahir (Rachmadian, Shodikin dan Komariah, 2018). Terdapat 

penelitian yang mengatakan bahwa penggunaan Cotrimoxazole dapat menyebabkan 
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anomali kongenital seperti defek septum ventrikel, bibir sumbing, dan     clubfoot, 

namun penelitian lainnya tidak menyatakan demikian. Belum banyak penelitian 

yang menjelaskan mengenai pengaruh Cotrimoxazole terhadap perkembangan 

neural tube, terutama secara in ovo. Oleh karena itu rumusan  masalah yang diangkat 

oleh peneliti adalah “Bagaimana efek Cotrimoxazole terhadap perkembangan neural 

tube embrio ayam?” 

I.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui efek Cotrimoxazole terhadap perkembangan neural     tube embrio 

ayam. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui seberapa besar pengaruh Cotrimoxazole terhadap 

perkembangan neural tube embrio ayam dibandingkan dengan kontrol 

negatif berdasarkan jumlah vesikel otak. 

b. Mengetahui dosis Cotrimoxazole yang menimbulkan efek pada neural tube 

embrio ayam. 

I.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Menambah pengetahuan serta informasi mengenai pengaruh Cotrimoxazole 

pada perkembangan neural tube embrio ayam. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat 
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Memberi informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat                         mengenai efek 

samping antibiotik Cotrimoxazole untuk mengobati infeksi terhadap perkembangan 

janin dalam masa kehamilan. 

b. Bagi Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta 

Menambah daftar kepustakaan di Fakultas Kedokteran UPN                     Veteran Jakarta 

dan pengetahuan bagi mahasiswa mengenai efek samping                                 penggunaan obat terhadap 

perkembangan embrio. 

c. Bagi peneliti lain 

Menjadi sumber informasi bagi peneliti lain agar dapat mengembangkan 

penelitian lebih lanjut terkait efek penggunaan Cotrimoxazole pada masa kehamilan 

terhadap aspek lain selama perkembangan masa embrio. 

d. Bagi penulis 

Menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman dalam melakukan 

penelitian bagi penulis dan sebagai sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu 

pre-klinik yang telah didapatkan penulis selama  proses perkuliahan. 
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