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ABSTRAK
Daya ingat merupakan salah satu aspek kognitif terpenting. Obat anti-epilepsi, faktor psikososial, dan komorbiditas pada epilepsi dapat
menyebabkan gangguan daya ingat pada anak. Gangguan daya ingat harus dideteksi sedini mungkin agar dapat diintervensi untuk memperbaiki
atau mencegah perburukan fungsi kognitif anak dengan epilepsi.
Kata kunci: Anak, daya ingat, epilepsi

ABSTRACT
Memory is one of the most important aspect of cognitive function. Anti-epileptic drugs, psychosocial factors, and comorbidity in epilepsy
can cause memory impairment. Memory impairment should be detected as early as possible to allow intervention to improve or prevent
cognitive worsening. Scorpicanrus Tumpal Andreas, Johannes H Saing, Cynthea Prima Destariani. Factors Influencing Memory in Children
with Epilepsy
Keywords: Children, epilepsy, memory
PENDAHULUAN
Insidens epilepsi pada anak dilaporkan
bervariasi, sekitar 5 sampai 74 per 1000 anak di
negara berkembang.1 Insidens epilepsi pada
anak di Indonesia diperkirakan 35-150/100.000
penduduk per tahun, prevalensi yang pasti
masih sulit ditentukan.2
Kualitas hidup penderita epilepsi menurun
disebabkan oleh kejang tidak terkontrol
dan kesehatan mental terganggu termasuk
penurunan daya ingat, gangguan belajar,
gangguan kepribadian, dan buruknya
kehidupan sosial.3,4 Gangguan daya ingat
terjadi pada 20-50% penderita epilepsi anak.4
Gangguan daya ingat terjadi akibat epilepsi itu
sendiri, obat anti-epilepsi, faktor psikososial,
dan komorbiditas.5,6 Proses pengenalan
dan penyimpanan informasi sangat rentan
terganggu oleh akitivitas listrik abnormal.3
Gangguan daya ingat harus segera dideteksi
agar dapat diintervensi untuk memperbaiki
atau mencegah memburuknya fungsi
kognitif.3,4

Alamat Korespondensi

Epilepsi
Epilepsi adalah suatu kondisi yang ditandai
bangkitan berulang tanpa provokasi yang
terjadi dua kali atau lebih dengan interval
lebih dari 24 jam.7 Bangkitan epileptik adalah
manifestasi klinis lepasnya muatan listrik
yang transien, sinkron, dan berlebihan dari
sekelompok neuron di otak dan menyebabkan
disorganisasi paroksismal pada satu atau
beberapa fungsi otak yang bermanifestasi
eksitasi positif (motorik, sensorik, psikis),
negatif (hilangnya kesadaran, tonus otot,
kemampuan bicara), atau keduanya.8
Bangkitan epileptik terjadi tiba-tiba, menyebar
cepat, dan berlangsung singkat.8
Etiologi epilepsi 70% tidak diketahui atau
idiopatik, 30% simptomatik.9 Epilepsi
simptomatik dapat karena malformasi atau
disgenesis, ensefalopati iskemik hipoksik
akibat asfiksia berat, perdarahan serebral pada
bayi prematur, infeksi TORCH, infeksi sistem
saraf pusat, abses intraserebral, tuberkuloma,
trauma kepala, tumor otak, malformasi
arteriovenosis, trombosis sinus venosus.9

Klasifikasi baru epilepsi menurut The
International League Against Epilepsy (ILAE)
2016 tidak mengubah dasar pemikiran
klasifikasi ILAE 1981, tetapi lebih fleksibel
dan dapat memudahkan penentuan jenis
bangkitan dan pemilihan terapi.10
Bangkitan fokal (parsial) adalah bangkitan
sekelompok neuron abnormal pada satu
lokasi di hemisfer (fokus epileptik), bangkitan
multiparsial berasal dari beberapa lokasi,
sedangkan bangkitan umum berasal dari
neuron di kedua hemisfer secara bersamaan.
Gangguan kesadaran tidak terjadi pada
bangkitan parsial sederhana, terjadi pada
bangkitan parsial kompleks dan pada
bangkitan umum;4 60% kasus epilepsi
anak berupa bangkitan parsial dan parsial
kompleks.11
Manifestasi
klinis
epilepsi
bervariasi
tergantung jenis neuron yang melepaskan
muatan listrik, dapat berupa gerak motorik,
somatosensorik, psikis, perubahan perilaku,
perubahan kesadaran, perasaan panca indra,
dan lain-lain.12,13
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Daya Ingat
Daya ingat merupakan aspek kognitif
terpenting dalam mengolah informasi dari
panca indera, pengalaman pribadi, atau
tahapan suatu kegiatan (prosedural) menjadi
suatu ingatan (memory) yang disimpan di
otak dan dapat dikeluarkan kembali saat
dibutuhkan.14,15
Proses pengolahan informasi menjadi
ingatan melibatkan beberapa area di otak,
di antaranya lobus temporal, lobus frontal,
hipokampus, dan amigdala. Ingatan masuk
ke otak melalui sinaps; hipokampus, amigdala,
striatum, mammilary bodies berperan aktif dan
saling terhubung disebut Papez circuit.16
Informasi, pengalaman pribadi, ataupun
prosedur disimpan menjadi ingatan melalui
3 tahap, yaitu: (1) Pengenalan dan registrasi
informasi yang memerlukan perhatian dan
konsentrasi yang cukup, berlangsung di
lobus frontal, (2) Penyimpanan informasi
(konsolidasi) berlangsung di hipokampus dan
terjadi saat tidur, (3) Pengeluaran kembali
informasi, disebut retrieval berlangsung di
lobus frontal.14 Daya ingat akan terganggu
apabila terjadi gangguan salah satu proses
informasi terutama pada struktur otak
yang berperan.3,4 Proses pengenalan dan
penyimpanan sangat rentan terganggu oleh
aktivitas listrik abnormal.4
Ingatan jangka pendek berkaitan dengan
habituasi
dan
sensitisasi.16 Habituasi

menekan aktivitas sinaps aferen dan eferen,
sedangkan sensitisasi meningkatkan aktivitas
sinaps.16 Ingatan jangka pendek akan diubah
menjadi ingatan jangka panjang yang
bersifat permanen.17 Ingatan jangka panjang
mengalami modifikasi akibat penggunaan
sinaps berulang yang meningkatkan
kemampuan neuron presinaps untuk
mengeksitasi neuron postsinaps, makin
sering digunakan koneksinya akan makin kuat
dan berhubungan dengan meningkatnya
pembentukan excitatory postsynaptic potential
(EPSPs).16
Long term potentiation (LTP) adalah respons
aktivitas yang melintasi sinaps secara repetitif
dan intens secara bersamaan dimulai saat
neuron presinaps melepas neurotransmitter
eksitatori glutamat sebagai respons atas
potensial aksi.16 Glutamat mengikat 2 jenis
reseptor, yaitu reseptor amino-3-hydroxy5-methyl-isoxasole propionic acid (AMPA) dan
N-methyl-D-aspartate
(NMDA).18 Reseptor
NMDA yang berikatan dengan glutamat
merupakan kanal tempat Ca2+ masuk ke dalam
sel neuron, dihalangi oleh penyumbatan Mg2+.
Depolarisasi tambahan neuron postsinaps
oleh EPSP akibat masuknya ion Na+dari
ikatan glutamat pada reseptor AMPA saat
depolarisasi neuron postsinaps akan memaksa
Mg2+ keluar dari kanal, kemudian Ca2+ masuk
dan akan mengaktifkan jalur second messenger
Ca2+ pada neuron postsinaps. Jalur tersebut
memicu perlekatan reseptor AMPA tambahan
pada membran postsinaps. Peningkatan
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Berdasarkan lamanya informasi disimpan,
ingatan (memory) dibedakan menjadi:14
 Ingatan sensorik, yaitu informasi yang
terekam sementara di sistem sensorik yang
bekerja di luar kesadaran, hanya bertahan
singkat (<1 detik).
 Ingatan jangka pendek, yaitu informasi
yang bertahan beberapa menit. Ingatan kerja
adalah ingatan jangka pendek yang dinamis,
terdapat beberapa informasi baru atau lama
yang harus diingat untuk mengerjakan atau
memutuskan dengan cepat.
 Ingatan jangka panjang, yaitu informasi
yang dapat bertahan seumur hidup.
Berdasarkan jenis informasi, ingatan jangka
panjang dapat dibedakan menjadi:14
 Ingatan episodik, yaitu ingatan tentang
episode waktu dan tempat tertentu.
Ingatan secara sadar dikeluarkan oleh

Onset yang tidak diketahui

Motor
T onik-klonik
T onik
A tonik
S pasme epilepsi
Non-Motor

Tidak

Menjadi bilateral tonik-klonik

Sadar

reseptor AMPA ini mengakibatkan sel
postsinaps memperlihatkan respons EPSP
yang lebih besar terhadap pengaruh
pelepasan glutamat dari neuron presinaps.
Mekanisme ini berperan untuk menjaga LTP.16
Selain itu, pada beberapa sinaps, aktivasi
second messenger Ca2+ pada neuron postsinaps
menyebabkan sel tersebut melepaskan
parakrin retrograd.16 Parakrin akan berdifusi
ke neuron presinaps untuk meningkatkan
pelepasan glutamat presinaps yang berfungsi
menjaga LTP walau aktivitas berhenti,
sehingga informasi yang ditransmisikan lebih
efektif saat diaktivasi di masa depan.16
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seseorang (deklaratif), dinyatakan (eksplisit),
dan tersimpan selama beberapa menit
sampai bertahun-tahun. Bagian otak yang
berfungsi adalah lobus temporal medial,
nukleus talamikus anterior, mammilary body,
forniks, dan korteks prefrontal. Lesi area ini
menyebabkan amnesia retrograd (gangguan
menyimpan informasi baru).
 Ingatan semantik, yaitu ingatan berupa
pengetahuan tentang hal-
hal umum dan
tersimpan selama beberapa menit sampai
bertahun-
tahun, misalnya nama Presiden
Republik Indonesia yang pertama, ibukota
negara Italia, dan lain-lain. Ingatan dikeluarkan
secara deklaratif dan eksplisit. Bagian otak yang
berfungsi adalah lobus temporal inferolateral.
 Ingatan prosedural, yaitu ingatan berupa
kemampuan atau keterampilan melakukan
sesuatu, misalnya kemampuan bermain piano,
mengayuh sepeda, dan lain-lain, tersimpan
selama beberapa menit sampai bertahun
tahun. Bagian otak yang berfungsi adalah
ganglia basal, serebelum, dan area motorik
tambahan.
Berdasarkan materi informasi, dibedakan atas
ingatan verbal yaitu ingatan yang didapat
secara verbal, dan ingatan visuospasial yaitu
ingatan yang didapat secara visual tentang
bentuk benda, ruang, ataupun rute jalan.
Lobus temporal dan frontal kiri berfungsi
untuk ingatan verbal, sedangkan lobus
temporal dan frontal kanan untuk ingatan
visuospasial.14
Kognisi adalah tingkah laku adaptif individu
yang melibatkan aspek daya ingat, perhatian,
fungsi eksekutif, persepsi, bahasa dan fungsi
psikomotor yang dimulai sejak lahir.19
Instrumen untuk deteksi gangguan daya ingat
pada anak di antaranya Wide Range Assessment
of Memory and Learning Tool (WRAML) terdiri
dari 5 uji verbal dan 5 uji visual serta beberapa
subtes uji memori dari Woodcock Johnson
Test of Cognitive AbilityRevised (WJTCAR).5,20
WRAML digunakan untuk mengetahui adanya
gangguan memori pada penderita epilepsi
lobus temporal.5,10 Selain itu, beberapa subtes
dari Wechsler Intellegence Scale for Children III
(WISCIII) dapat digunakan untuk menguji daya
ingat, yaitu: perhatian visual, verbal, dan juga
konsentrasi (working memory).5,21
Gangguan Daya Ingat pada Epilepsi
Gangguan daya ingat pada penderita epilepsi
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disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
1. Epilepsi
Faktor-faktor dari epilepsi yang mempengaruhi
terjadinya gangguan daya ingat antara lain:
 Usia onset. Makin muda onset epilepsi
makin besar risiko gangguan daya ingat.12
Pembentukan sinaps
-sinaps yang kompleks
sebagai reaksi terhadap informasi yang didapat
mencapai puncaknya pada usia 2
3 tahun.
Bangkitan pada usia tersebut menyebabkan
gangguan pembentukan sinaps.12
 Lama bangkitan. Bangkitan tidak terkendali
akan menyebabkan kerusakan neuron. Neuron
akan beregenerasi membentuk pertunasan
baru yang bersifat eksitasi, sehingga akan
terjadi hipereksitasi; jika terletak di area yang
mengatur daya ingat, maka daya ingat akan
terganggu.4 Suatu bangkitan dikatakan lama
apabila berlangsung >15 menit.8 Bangkitan
lama juga akan menyebabkan penurunan
kesadaran dan menimbulkan kelelahan,
sehingga mengganggu proses pengenalan
informasi.17
 Frekuensi bangkitan. Aktivitas listrik
abnormal pada epilepsi akan mengganggu
proses pengenalan dan penyimpanan
memori.12 Bangkitan yang terlalu sering akan
mengakibatkan kelelahan dan mengganggu
konsentrasi, sehingga proses pengenalan
terganggu. Kebingungan pasca-bangkitan
juga akan mengganggu daya ingat.22
Bangkitan di malam hari akan mengganggu
tidur penderita menyebabkan proses
konsolidasi terganggu.2 Frekuensi bangkitan
dikatakan sering apabila penderita mengalami
bangkitan satu kali atau lebih setiap bulan.15
Penderita epilepsi intraktabel mempunyai
risiko
besar
mengalami
gangguan
pertumbuhan dan perkembangan.15
 Kesadaran saat bangkitan. Bangkitan
disertai
hilangnya
kesadaran
dapat
mengganggu fungsi mental yang dapat
berlangsung beberapa hari. Penderita
mengalami gangguan konsentrasi. Bangkitan
absens menyebabkan gangguan daya
ingat sementara.23 Bangkitan tonik klonik
diikuti kelelahan dan gangguan perhatian.23
Bangkitan parsial kompleks menyebabkan
gangguan daya ingat.24
 Etiologi. Jenis idiopatik sebagian besar
tidak menyebabkan gangguan daya ingat dan
memiliki intelegensia normal.8 Pada epilepsi
simptomatik, misalnya tumor atau lesi di
lobus temporalis sinistra, akan menyebabkan
gangguan ingatan verbal, dan lesi di lobus
temporalis dekstra akan menyebabkan

gangguan ingatan visual. Lesi di lobus frontal
menyebabkan proses pengenalan informasi
dan retrieval terganggu.23
2. Obat anti-epilepsi (OAE).
OAE yang paling mempengaruhi kognisi
dan daya ingat adalah fenobarbital dan
fenitoin.25 Efek antiepileptik fenobarbital
terjadi dengan meningkatkan inhibisi.
Fenobarbital berikatan dengan reseptor
GABA, memperpanjang waktu membukanya
Cl channel, sehingga terjadi hiperpolarisasi.
Fenobarbital menimbulkan efek samping
sedasi dan hipnotik yang mengakibatkan
gangguan perhatian dan konsentrasi.25
Fenitoin juga efektif untuk epilepsi fokal.25
Efek antiepileptiknya dengan mereduksi
eksitasi, yaitu menghalangi Na+channel
sehingga mencegah aktivitas elektrik
paroksismal, menghalangi potensiasi pascakejang, dan mencegah menjalarnya kejang.25
Efek samping fenitoin meliputi slurred
speech dan sedasi, sehingga mengganggu
perhatian dan konsentrasi yang diperlukan
dalam proses registrasi dan pengenalan
informasi.25 Kombinasi dengan fenobarbital,
karbamazepin, asam valproat, isoniazid (INH),
dan kloramfenikol dapat meningkatkan kadar
bebas fenitoin, sehingga meningkatkan efek
samping fenitoin.25 Klonazepam bersama
fenobarbital atau golongan benzodiazepin
lain dapat menyebabkan gangguan emosi.25
3. Pengaruh psikososial.
Bangkitan epilepsi yang terlampau sering
menyebabkan timbulnya stigma negatif
terhadap penyandang epilepsi yang dapat
menimbulkan depresi dan menganggu
perhatian dan konsentrasi.2 Gangguan daya
ingat yang paling sering adalah amnesia
anterograd, orang tua mengeluh anaknya sulit
belajar, cepat lupa.3
4. Komorbiditas pada epilepsi.
Gangguan perkembangan kognitif sering
terjadi sebelum munculnya gejala epilepsi,
biasanya
pada
penyandang
epilepsi
dengan kelainan lain, seperti; gangguan
perkembangan otak janin, asfiksia saat lahir,
cedera kepala, tumor otak, gangguan atau
kelainan pembuluh darah otak, radang atau
infeksi otak atau selaput otak, fenilketonuria
(PKU), tuberosklerosis, neurofibromatosis.6
RINGKASAN
Epilepsi merupakan manifestasi gangguan
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otak yang ditandai oleh serangan berulang
disebabkan
oleh
lepasnya
muatan
listrik neuron kortikal secara berlebihan.
Bangkitan mengakibatkan kerusakan sampai
kematian sejumlah sel-sel otak yang dapat

menyebabkan gangguan daya ingat. Ikatan
glutamat dan reseptor NMDA yang berlebihan
di
neuron
postsinaps
menyebabkan
gangguan daya ingat pada epilepsi. Faktorfaktor lain yang dapat mengganggu daya

ingat adalah obat anti-epilepsi, stigma negatif,
dan komorbiditas. WISC-III adalah salah satu
instrumen yang digunakan untuk deteksi
gangguan daya ingat pada anak.
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