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Sekilas Riwayat Komunitas
Dari pertemuan-pertemuan di dunia maya akhirnya dipersatukan dalam grup 
Whatsapp, komunitas Spinal Muscular Atrophy (SMA) Indonesia yang pada 2 Maret 
2017 beranggotakan 4 orang  berkembang menjadi 68  orang di awal Maret 2018.

Anggota komunitas SMA Indonesia terdiri dari para penyandang SMA (usia dewasa), 
orang tua penyandang SMA, simpatisan dan sukarelawan serta para ahli yang 
mendukung dan bersimpati terhadap perkembangan kesehatan dan kualitas hidup 
penyandang SMA. Para ahli yang tergabung dalam komunitas adalah para dokter 
dari berbagai disiplin ilmu (spesialis anak, saraf, rehabilitasi medik, dll), ahli genetik, 
psikolog, ahli gizi,ahli biomedikal, dan ahli mekatronik.

Domisili para anggotanya cukup luas, beberapa ada yang tinggal di luar Indonesia. 
Demikian pula dengan variasi usia para penyandang SMA, dari usia 15 bulan hingga 
dewasa. Kondisi klinis para penyandang SMA dalam komunitas ini pun bervariasi, 
mulai dari yang tergantung pada alat bantu nafas (ventilator), yang perlu kursi roda 
untuk bepergian, hingga yang masih dapat berjalan mandiri walau mengalami 
kelemahan otot-otot tungkai.

Komunitas SMA Indonesia ini 
bertujuan untuk menjadi tempat 
berbagi pengalaman dan informasi 
seputar SMA, saling memberikan 
dukungan dan mengupayakan 
peningkatan kualitas hidup 
penyandang SMA.

Spinal Muscular Atrophy adalah 
penyakit genetik yang secara 
drastis mengurangi kemampuan 
fisik seseorang dengan cara 
mempengaruhi sel saraf motorik. 
Akibatnya penyandang SMA 
mengalami kesulitan untuk 
melakukan aktifitas sehari-hari, 
seperti berjalan, makan, bahkan 
bernafas. 

Menurut survei dunia, 1:40 orang 
adalah carrier dan 1:6000  bayi 
dapat terlahir dengan SMA.
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Mengenal Spinal Muscular Atrophy

Ciri-Ciri SMA

Ciri yang perlu diamati pada bayi:

1. Lemah pada otot tungkai  dan 
lengan

2. Refleks tendon kurang  atau 
hilang

3. Proses melemahnya otot  seiring 
dengan pertumbuhan

TIPE
USIA SAAT  

GEJALA MUNCUL
MILESTONES CIRI-CIRI FISIK

Tipe 1 0-6 bulan Tidak pernah duduk 
atau berguling

Kelemahan otot 
Tonus otot menurun 
Tidak mampu mengangkat kepala 
Tidak mampu batuk/ batuk lemah 
Tangisan lemah 
Sulit menelan, termasuk air liur 
Sering terjadi infeksi paru

Tipe 2 7-18 bulan
Tidak pernah berdiri, 
dapat duduk bila 
dibantu

Keterlambatan tahap perkembangan 
Berat badan susah naik 
Batuk lemah 
Tremor halus 
Kontraktur sendi 
Skoliosis dan kifosis

Tipe 3 >18 bulan Dapat berdiri dan 
berjalan

Kelemahan otot 
Kram otot 
Sulit berjalan dan sering jatuh

Tipe 4 >30 tahun Berdiri dan berjalan Kelemahan otot bertahap
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Penyebab SMA

SMA disebabkan adanya delesi/ hilangnya atau mutasi pada gen Survival Motor 
Neuron 1 (SMN1).  Gen SMN1 berfungsi sebagai penyedia 95% protein SMN. Orang 
normal mempunyai 2 salinan gen SMN1 yang berfungsi, carrier  hanya mempunyai 
1 salinan gen SMN1 yang berfungsi. Penyandang SMA tidak mempunyai salinan gen 
SMN1 karena delesi/ hilang atau mutasi.

Penyandang SMA mempunyai gen cadangan SMN, yaitu SMN2,  namun SMN2 ini 
tidak mampu menyuplai kebutuhan protein seperti SMN1. Upaya pengobatan 
saat ini terfokus pada SMN2 sehingga diharapkan mampu menyuplai protein otot 
sebagaimana SMN1.

Kelainan Genetik Penyebab SMA

Setiap anak akan mewarisi campuran gen ayah dan ibu.  Dalam kasus SMA, ayah dan 
ibu membawa gen penyebab SMA (autosom resesif-gen yang tidak dominan), namun 
tidak muncul pada ayah dan ibu.  

Source : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmolb.2016.00007/full
Keterangan : ilustrasi gen SMN2 yang dimiliki penyandang SMA, menghasilkan protein yang tidak berfungsi 

secara memadai untuk menggerakkan otot sebagaimana dimiliki orang normal (SMN1)
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Gen penyebab penyakit SMA dari ayah dan ibu bisa diwariskan hanya dari ibu saja 
atau dari ayah saja ke pada sang anak, dalam hal ini anak tidak akan menunjukkan 
gejala SMA. 

Pada saat  kedua gen dari ayah dan ibu diwariskan bersamaan dalam gen anak, hal ini 
menyebabkan anak terkena  SMA.

Diagnosa SMA

Pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa SMA adalah:
Tes DNA untuk mengetahui jumlah SMN1 dan SMN2, serta melihat adanya delesi (gen 
yang hilang) atau adanya mutasi gen.

Pemeriksaan penunjang lainnya:
1. Biopsi jaringan otot. Jaringan otot diambil dengan operasi kecil (misalnya otot 

paha), kemudian jaringan tersebut diperiksa di laboratorium.
2. Lab: Creatinine Kinase (CK)
3. Elektromiografi (EMG) 

Test DNA dapat dilakukan di:
1. Lembaga Eijkman, RSCM –Jakarta
2. Rumah sakit Dr Sardjito-Yogyakarta
3. Rumah Sakit Hasan Sadikin-Bandung

Source : http://southernpremierlab.com/catalog/spinal-muscular-atrophy/
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Penanganan Bagi Penyandang SMA
Penyandang SMA mengalami masalah-masalah medis yang kompleks dan 
membutuhkan penanganan dari para profesional dari berbagai bidang ilmu yang 
saling bekerjasama.

Penanganan pada pasien SMA meliputi:

1. Penanganan masalah pernafasan
2. Penanganan masalah muskuloskeletal
3. Penanganan masalah makan & pencernaan
4. Penanganan masalah nutrisi
5. Penanganan paliatif

Masalah pernafasan pada penyandang SMA

Anak dengan SMA kebanyakan tidak memiliki masalah dengan paru-paru, namun 
masalah terletak pada otot-otot pernapasan intercostal yang mengalami kelemahan 
sehingga tidak dapat bernafas dengan baik. 

Masalah-masalah yang mungkin terjadi:
1. Batuk kurang efektif sehingga dahak menumpuk
2. Paru-paru dan dinding dada kurang mengembang
3. Tersedak makanan, minuman bahkan air liur
4. Reflux asam lambung
5. Infeksi/ radang paru (pneumonia) berulang
6. Nafas pendek-pendek dan kurang oksigen saat tidur

Yang harus dilakukan saat pertama kali 
didiagnosa adalah:
1. Mencari dokter spesialis pulmonologi
2. Rutin kontrol tiap 3-6 bulan meski tidak 
sakit
3. Teknik pengeluaran dahak untuk 
membersihkan saluran nafas
4. Mengukur dan menjaga saturasi oksigen
5. Membaca petunjuk perawatan saat tidur 
dan sakit
6. Mencari alat bantu nafas
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Pemeriksaan dan pemantauan yang dilakukan:
1. Pemeriksaan fisik
2. Saturasi oksigen menggunakan pulse oxymetri 
3. Kemungkinan infeksi paru
4. Foto X-Ray rongga dada
5. Ui fungsi menelan
6. Uji fungsi respirasi
7. Pemeriksaan skoliosis
8. Polysomnography (Pemeriksaan gangguan nafas 
saat tidur)

Penanganan masalah pernafasan meliputi:

a. Membersihkan saluran nafas
1. Membantu kemampuan batuk dengan cara manual atau dengan mesin
2. Membantu pengeluaran dahak dengan cara:

a. Terapi fisik dada
b. Drainase postural
c. Terapi uap
d. Penggunaan alat penghisap lendir

3. Memantau pulse oxymeter sehingga tahu kapan harus mengeluarkan dahak
b. Bantuan pernafasan:

1. NIV (Non Invasive Ventilation) dengan cara menggunakan BIPAP. BIPAP 
memberikan tekanan positif saat anak menarik nafas dan mengurangi tekanannya 
saat anak menghembuskan nafas
2. IV (Invasive Ventilation) dengan prosedur tracheostomy dan menggunakan 
ventilator

Sebelum Dan Sesudah Pembedahan

Anak SMA berisiko tinggi saat adanya proses 
pembiusan, kadang dapat mengakibatkan 
intubasi berkepanjangan, infeksi saluran nafas dan 
tracheostomy

Penanganan sebelum pembedahan:
1. Pemeriksaan fisik
2. Uji fungsi pernafasan
3. X-ray rongga dada
4. Pemeriksaan sleep apnea
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Penanganan sesudah pembedahan:
1. Pemantauan lebih ketat jika sebelum operasi otot pernafasan sudah lemah
2. Membantu pengeluaran dahak untuk membersihkan saluran nafas
3. Penggunaan alat bantu nafas
4. Penggunaan oksigen tambahan

Penanganan Masalah Muskuloskeletal

Penanganan masalah muskuloskeletal pada SMA mulai dari 
yang bersifat pencegahan hingga penanganan setelah terjadi 
komplikasi muskuloskeletal. 

Penanganan berfokus pada penempatan posisi tubuh yang 
benar, terapi latihan, modifikasi alat-alat dan penggunaan 
ortosis, dan operasi jika diperlukan.

Tim yang tergabung dalam penanganan ini adalah:
1. Tim Rehabilitasi Medik yang terdiri dari: 

a. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik, 
b. Terapis Fisik/ Fisioterapis, 
c. Terapis Okupasi, 
d. Ortotis Prostetis

2. Dokter Bedah Orthopedi

SMA dapat menyebabkan komplikasi-
komplikasi muskuloskeletal, yaitu:

1. Kontraktur (otot memendek dan sendi 
kaku)
2. Patah tulang karena berkurangnya 
kepadatan tulang
3. Skoliosis dan kifosis
4. Dislokasi sendi panggul
5. Nyeri
6. Keterbatasan fungsi mobilisasi & 
aktivitas sehari-hari

Penanganan komplikasi muskuloskeletal 
berbeda-beda untuk masing-masing tipe SMA dan disesuaikan dengan kondisi 
pasien.
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Secara umum, hal-hal yang dapat dilakukan:

1. Memposisikan kaki dengan baik di kursi roda
2. Terapi latihan: pergerakan sendi, peregangan, aktivitas 
fungsional
3. Modifikasi sandaran kursi roda/ortosis spinal
4. Ortosis/ gips serial pada lengan/ tungkai
5. Penggunaan stander
6. Pemberian suplemen kalsium dan vitamin D
7. Pembedahan jika diperlukan

Penanganan Masalah Makan dan  Pencernaan

Masalah-masalah yang sering terjadi:
1. Masalah dalam menyuap, mengunyah dan menelan makanan. Lemahnya otot-
otot rahang dan lidah menyebabkan anak sulit menelan makanan dan berisiko 
terjadinya pneumonia aspirasi akibat makanan masuk ke paru-paru
2. Pergerakan lambung dan usus yang tidak normal menyebabkan sembelit, 
lambatnya pengosongan perut, dan reflux asam lambung
3. Obesitas/ gizi lebih dan gizi kurang
4. Masalah pernafasan mempersulit pemberian makan, meningkatkan risiko 
aspirasi, dan meningkatkan kebutuhan kalori

Masalah Pada Saat Makan
Gejala utama yang tampak:

1. Waktu makan lebih lama
2. Tampak kelelahan saat makan lewat mulut
3. Batuk dan/ atau tersedak saat atau sesudah menelan
4. Radang paru berulang dan berkepanjangan
5. Kelumpuhan pita suara

Penyebab:
1. Kesulitan membuka mulut karena gerak rahang 
terbatas
2. Kesulitan memasukkan makanan ke mulut 
sendiri
3. Kurangnya kekuatan gigitan
4. Keletihan otot-otot pengunyah
5. Lemahnya kontrol kepala dan leher
6. Kurangnya koordinasi antara menelan dan 
menutup saluran nafas
7. Kesulitan menelan
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Pemeriksaan:
1. Uji fungsi makan oleh dokter rehabilitasi medik
2. Pencatatan riwayat fungsi makan
3. Pemeriksaan struktur mulut, postur tubuh dan kepala
4. Videofluoroscopic swallow study (VFSS)

Solusi:
1. Mengubah konsistensi makanan dan mengoptimalkan 
lewat mulut
2. Posisi dan postur tubuh yang benar saat makan
3. Pemberian nutrisi melalui NGT (nasogastric tube) atau G-tube (gastrostomy tube) 
bila nutrisi lewat mulut tidak mencukupi

Disfungsi Pencernaan
Yaitu: reflux asam lambung, sembelit, dan kembung. Reflux asam lambung sangat 
berbahaya bagi penderita SMA. 

Gejala utama reflux asam lambung:
1. Sering meludah atau mengeluarkan makanan kembali
2. Muntah-muntah
3. Rasa tidak nyaman/ nyeri di dada
4. Nafas berbau busuk
5. Mengunyah kembali makanan yang sudah ditelan
6. Menolak makan karena rasa tidak nyaman saat menelan

Cara mengatasi reflux asam lambung:
1. Makan dalam porsi kecil tapi sering (> 6x/ hari)
2. Diet rendah lemak
3. Hindari makanan mengiritasi: coklat, mint, 
makanan pedas dan asam
4. Posisi kepala dinaikkan setelah makan
5. Medikasi
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Penanganan Masalah Nutrisi

Manfaat Nutrisi adalah:
1. Memicu pertumbuhan anak
2. Bernafas dengan lebih baik karena semakin tinggi tubuh 
anak, semakin besar rongga dadanya 
3. Mencegah sakit
4. Meningkatkan fungsi motorik
5. Kualitas hidup yang lebih baik

Faktor yang menjadi masalah:
1. Masalah proses makan
2. Aspirasi
3. Masalah perut: kembung, diare dan muntah
4. Obesitas/ gizi lebih dan gizi kurang
5. Reflux asam lambung
6. Sembelit
7. Infeksi yeast/ jamur
8. Gula darah terlalu rendah atau tinggi 

Mengukur nutrisi anak:
1. Pantau tabel pertumbuhan anak: berat badan, panjang/ tinggi badan, IMT. Rata-
rata IMT anak dengan SMA tipe 2 dikurangi 30% dari anak normal.
2. Catat diet sehari-hari dan hitung asupan lalu disesuaikan dengan kebutuhan
3. Catat pemberian vitamin D (jangan sampai overdosis)
4. Pemeriksaan Albumin

Penanganan Paliatif

Paliatif artinya meringankan gejala/ keluhan pasien, 
walaupun tidak menyembuhkan penyakit yang 
mendasari. 

Paliatif tidak hanya mengenai penanganan end-of-life, 
tetapi juga mengenai menjalani hidup dengan kualitas 
sebaik mungkin.

Penanganan paliatif bertujuan untuk memberikan 
kenyamanan bagi penderita dan keluarga dengan cara 
menjaga kualitas hidup secara fisik, psikologis, sosial, 
emosional, dan spiritual.
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Q&A Spinal Muscular Atrophy (SMA)
Apakah penyakit Spinal Muscular Atrophy?
 SMA (Spinal Muscular Atrophy) adalah penyakit genetik dengan kelainan 
neuromuscular yang ditandai dengan degenerasi saraf yg menyebabkan 
melemahnya otot-otot penggerak anggota badan, penyangga tubuh dan kepala, 
serta otot-otot menelan. 

Apakah penyakit genetik itu?
Adalah penyakit yang berhubungan dengan gen. Pada kasus SMA, terjadi mutasi 
pada gen yang berperan dalam produksi protein yang penting dalam menjaga 
kelangsungan hidup saraf dan bertanggung jawab dalam mengontrol gerakan otot.

Mengapa penderita SMA kesulitan 
menggerakkan otot tubuh?
Di dalam tubuh kita terdapat saraf motorik (jenis saraf yang mengontrol kontraksi 
dan relaksasi otot). Saraf motorik ibarat kabel yang menghantarkan pesan pada otot 
untuk bergerak. Kerusakan saraf motorik menyebabkan kelemahan dan pengecilan 
otot yang semakin lama semakin berat.

Bagaimana dokter mendiagnosa SMA?
Dokter akan menanyakan riwayat medis, melakukan pemeriksaan fisik, kemudian 
melakukan tes DNA untuk mengidentifikasi adanya kelainan gen pada gen SMN1. 
Pemeriksaan penunjang lain juga dapat dilakukan.

Di mana dapat melakukan pemeriksaan diagnosa SMA?
Pemeriksaan genetik (DNA) untuk diagnosa SMA dapat dilakukan di:
(1) RS Hasan Sadikin (Bandung)
(2) RS Sardjito (Yogyakarta) 
(3) Eijkmann (Laboratorium Geneka), RSCM, Jakarta

Mengapa belum banyak RS atau dokter 
di Indonesia yang menangani SMA?
Penyakit SMA  termasuk jarang, dengan perkembangan teknologi dan informasi, 
saat ini beberapa RS dan ahli medis di Indonesia mulai memberikan perhatian 
pada penyakit SMA di Indonesia. Penelitian oleh ahli medis dari Indonesia untuk 
terapi SMA sudah dilakukan dan diharapkan akan membuka jalan ke depan bagi 
penanganan yang lebih baik serta penyembuhan SMA.
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