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Definisi

Dalam dunia medis definisi asfiksia masih 
merupakan perbincangan, namun beberapa 
ahli menyimpulkan bahwa asfiksia adalah 
suatu keadaan yang ditandai dengan 
terjadinya gangguan pertukaran udara 
pernafasan, mengakibatkan oksigen darah 
berkurang (hipoksia) disertai dengan 
peningkatan karbondioksida (hiperkapnea). 
Dengan demikian organ tubuh mengalami 
kekurangan oksigen (hipoksia hipoksik) dan 
terjadi kematian.



n Etiologi asfiksia adalah alamiah : 
misalnya penyakit yang menyumbat saluran 
pernafasan seperti laringitis difteri, atau 
menimbulkan gangguan pergerakan paru 
seperti fibrosis paru ; mekanik : misalnya 
trauma yang mengakibatkan emboli udara 
vena, emboli lemak, pneumotoraks bilateral, 
sumbatan pada saluran nafas dan sebagainya. 
Kejadian ini sering dijumpai pada keadaan 
gantung diri, tenggelam, pencekikan, dan 
pembekapan ; keracunan : Bahan yang 
menimbulkan depresi pusat pernafasan 
misalnya barbiturat, narkotika.



PATOFISIOLOGI
n Primer (akibat langsung dari asfiksia)

Kekurangan oksigen ditemukan di seluruh 
tubuh, tidak tergantung pada tipe dari asfiksia. 
Sel-sel otak sangat sensitif terhadap 
kekurangan O2. Bagian-bagian otak tertentu 
membutuhkan lebih banyak O2, dengan 
demikian bagian tersebut lebih rentan terhadap 
kekurangan oksigen. Di sini sel-sel otak yang 
mati akan digantikan oleh jaringan glial, 
sehingga pada organ tubuh yang lain yakni 
jantung, paru-paru, hati, ginjal dan yang 
lainnya perubahan akibat kekurangan O2 
langsung atau primer tidak jelas



n Sekunder (berhubungan dengan 
penyebab dan usaha kompensasi dari 
tubuh)
Jantung berusaha mengkompensasi keadaan 
tekanan oksigen yang rendah dengan 
mempertinggi outputnya, akibatnya tekanan 
arteri dan vena meninggi. Karena oksigen 
dalam darah berkurang terus dan tidak cukup 
untuk kerja jantung maka terjadi gagal jantung 
dan kematian berlangsung dengan cepat



n JENIS ASFIKSIA
n Anoksia anoksik (anoxic anoxia)

tidak atau kurang pemasokan oksigen untuk keperluan tubuh. 
Pada tipe ini O2 tidak dapat masuk ke dalam paru-paru 

n Anoksia anemia (anaemic anoxia)
Dimana tidak cukup hemoglobin untuk membawa oksigen. Ini 
didapatkan pada anemi berat dengan pendarahan yang tiba-tiba.

n Anoksia hambatan (stagnant anoxia)
Tidak lancarnya sirkulasi darah yang membawa oksigen. Ini bisa 
karena gagal jantung, syok, dan sebagainya. Dalam keadaan ini 
tekanan oksigen cukup tinggi, tetapi sirkulasi darah tidak lancar.

n Anoksia jaringan (histotoxic anoxia)
Gangguan terjadi di dalam jaringan sendiri, sehingga jaringan 
atau tubuh tidak dapat menggunakan oksigen secara efektif.



n PEMBEKAPAN

n Pembekapan berarti obstruksi mekanik 
terhadap aliran udara dari lingkungan ke 
dalam mulut dan atau lubang hidung, yang 
biasanya dilakukan dengan menutup mulut 
dan hidung dengan menggunakan kantong 
plastik. 

n Pembekapan merupakan salah satu bentuk 
mati lemas, dimana pada pembekapan baik 
mulut maupun lubang hidung tertutup 
sehingga proses pernafasan tidak dapat 
berlangsung.



n Selain pembekapan yang juga termasuk mati lemas 
adalah : tindakan menyumpal rongga mulut dengan 
benda asing (“choking”); menindih atau menekan dada 
korban sehingga dada tidak dapat bergerak 
(“overlying”), dan tertimbunnya tubuh korban misalnya 
tertimbun tanah longsor atau bangunan runtuh 
(“traumatic or crush asphyxia”).

n Korban pembekapan umumnya wanita yang gemuk, 
orang tua yang lemah, orang dewasa yang berada di 
bawah pengaruh obat atau anak-anak.

n Tanda-tanda asfiksia disertai dengan adanya luka lecet 
tekan dan memar di daerah mulut, hidung, dan 
sekitarnya, merupakan petunjuk pasti bahwa pada 
korban telah terjadi pembekapan yang mematikan.



n Kelainan yang terjadi karena pembekapan 
adalah berbentuk luka lecet dan atau luka 
memar terdapat di mulut, hidung, dan daerah 
sekitarnya. Sering juga didapatkan memar dan 
robekan pada bibir, khususnya bibir bagian 
dalam yang berhadapan dengan gigi.

n Pembekapan yang dilakukan dengan satu 
tangan dan tangan yang lain menekan kepala 
korban dari belakang, yang dapat pula terjadi 
pada kasus pencekikan dengan satu tangan; 
maka dapat ditemukan adanya lecet atau 
memar pada otot leher bagian belakang.




