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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan data terakhir dari Badan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan 

250 juta penduduk dunia (4,5%) membawa genetik Thalasemia. Dari 250 juta, 80-90 juta di 

antaranya membawa genetik Thalasemia Beta.
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Sementara itu di Indonesia Jumlah penderita Thalasemia hingga tahun 2009 naik menjadi 

8, 3 persen dari 3.653 penderita yang tercatat pada tahun 2006. Hampir 90% para penderita 

penyakit genetik sintesis Hemoglobin (Hb) ini berasal dari kalangan masyarakat miskin.  

Kejadian thalasemia sampai saat ini tidak bisa terkontrol terkait faktor genetik sebagai 

batu sandungan dan belum maksimalnya tindakan screening untuk thalasemia khususnya di 

Indonesia.
2
  

Thalasemia pertama kali ditemukan pada tahun 1925 ketika Dr. Thomas B. Cooley 

mendeskripsikan 5 anak anak dengan anemia berat, splenomegali, dan biasanya ditemukan 

abnormal pada tulang yang disebut kelainan eritroblastik atau anemia Mediterania karena 

sirkulasi sel darah merah dan nukleasi. Pada tahun 1932 Whipple dan Bradford menciptakan 

istilah thalasemia dari bahasa yunani yaitu thalassa, yang artinya laut (laut tengah) untuk 

mendeskripsikan ini. Beberapa waktu kemudian, anemia mikrositik ringan dideskripsikan pada 

keluarga pasien anemia Cooley, dan segera menyadari bahwa kelainan ini disebabkan oleh gen  

abnormal heterozigot. Ketika homozigot, dihasilkan anemia Cooley yang berat.
3
 

Thalasemia merupakan penyakit yang diturunkan. Pada penderita thalasemia, hemoglobin 

mengalami penghancuran (hemolisis). penghancuran terjadi karena adanya gangguan sintesis 

rantai hemoglobin atau rantai globin. Hemoglobin orang dewasa terdiri dari HbA yang 

merupakan 98% dari seluruh hemoglobinya. HbA2 tidak lebih dari 2% dan HbF 3%. Pada bayi 

baru lahir HbF merupakan bagian terbesar dari hemoglobin (95%). Pada penderita thalasemia 

kelainan genetik terdapat pada pembentukan rantai globin yang salah sehingga eritrosit lebih 

cepat lisis. Akibatnya penderita harus menjalani tranfusi darah seumur hidup. Selain transfusi 

darah rutin, juga dibutuhkan agent pengikat besi (Iron Chelating Agent) yang harganya cukup 

mahal untuk membuang kelebihan besi dalam tubuh. Jika tindakan ini tidak dilakukan maka besi 

akan menumpuk pada berbagai jaringan dan organ vital seperti jantung, otak, hati dan ginjal 

yang merupakan komplikasi kematian dini.
4
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Definisi 

Thalasemia adalah kelompok dari anemia herediter yang diakibatkan oleh berkurang nya 

sintesis salah satu rantai globin yang mengkombinasikan hemoglobin (HbA, α 2 β 2). Disebut 

hemoglobinopathies, tidak terdapat perbedaan kimia dalam hemoglobin. Nolmalnya HbA 

memiliki rantai polipeptida α  dan β, dan yang paling penting thalasemia dapat ditetapkan 

sebagai α - atau β -thalassemia.
3
 

 

2.2   Sintesis hemoglobin 

 Pigmen merah yang membawa oksigen dalam sel darah merah adalah hemoglobin, suatu 

protein yang mempunyai molekul 64.450. Hemoglobin mengikat O2  menempel pada Fe
2+

 dalam 

heme, afinitas hemoglobin terhadap O2 dipengaruhi oleh pH, suhu dan konsentrasi 2,3-

difosfogliserat (2,3-DPG) dalam sel darah merah. 2,3-DPG dan H
+
 berkopetensi dengan O2 

untuk berikatan dengan Hb tanpa O2 (O2 teroksidasi), sehingga menurunkan afinitas Hb terhadap 

O2 dengan menggeser posisi 4 rantai polipeptida.
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 Hemoglobin dibentuk dari hem dan globin. Hem sendiri terdiri dari 4 struktur pirol 

dengan atom Fe di tengah nya, sedangkan globin terdiri dari 2 pasang rantai polopeptida. 

Pembuatan setiap rantai polipeptida ini di atur oleh beberapa gen (gen regulator), sedangkan 

urutannya dalam rantai tersebut di atur oleh gen struktural.
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 Kalau suatu gen abnormal diturunkan dari salah satu orang tua memerintahkan 

pembentukan Hb abnormal yakni, kalau inividu tersebut heterozigot separuh dari Hb sirkulasi 

nya abnormal dan separuh nya normal.kalau gen gen abnormal identik diturunkan dari orang 

tuanya, individu tersebut homozigot dan semuanya Hb nya abnormal. Secara teoritis ada 

kemungkinan diturunkan 2 Hb abnormal yang berbeda, satu dari ayah dan satu dari ibu. Pada 

beberapa kasus penelitian tentang pewarisan dan distribusi geografik Hb abnormal 

memungkinkan untuk memastikan asal dari gen mutan tersebut dan perkiraan waktu terjadi 

mutasi. Secara umum mutasi yang berbahaya cendrung musnah, tetapi gen mutan yang 

membawa ciri ciri kelangsungan hidup, akan tetap bertahan dan menyebar dalam populasi. 

Sebenarnya terdapat 2 golongan besar gangguan pembentukan hemoglobin, yaitu : 

1. Gangguan structural pembentukan Hb (Hb abnormal) 

2. Gangguan jumlah (salah satu atau beberapa) rantai globin missal thalasemia.
4, 5, 6
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2.3   Epidemologi 
7
 

 Kelainan Hemoglobin pada awalnya endemik di 60% dari 229 negara, berpotensi 

mempengaruhi 75% kelahiran. Namun sekarang cukup umum di 71% dari Negara Negara di 

antara 89% kelahiran. Tabel 2.3-1 menunjukkan perkiraan prevalensi konservatif oleh WHO 

regional. Setidaknya 5,2% dari populasi dunia (dan lebih dari 7% wanita hamil) membawa 

varian yang signifikan. S Hemoglobin membawa 40% carir namun lebih dari 80% kelainan 

dikarenakan prevalensi pembawa local sangat tinggi. Sekitar 85% dari gangguan sel sabil 

(sickle-cell disorders), dan lebih dari 70% seluruh kelahiran terjadi di afrika. Selain itu, 

setidaknya 20% dari populasi dunia membawa Thalassemia α +.  

Diantara 1.1% pasangan suami istri mempunya resiko memiliki anak dengan kelainan 

hemoglobin dan 2.7 per 1000 konsepsi terganggu. Pencegahan hanya memberikan pengaruh 

yang kecil, pengaruh prevalensi kelahiran dikalkulasikan antara 2.55 per 1000. Sebagian besar 

anak anak yang lahir dinegara berpenghasilan tinggi dapat bertahan dengan kelainan kronik, 

sementara di Negara Negara yang berpengasilan rendah meninggal sebelum usia 5 tahun. 

Kelainan hemoglobin memberikan kontribusi setara dengan 3.4% kematian padan anak usia di 

bawah 5 tahun di seluruh dunia. 

Indikator 1. Setiap tahun terdapat lebih dari 332.000 kelahiran atau konsepsi 

terpengaruh. Antara 275.000 memiliki kelainan sickle-cell disorder, dan membutuhkan diagnosis 

dini. Antara 56.000 memiliki mayor thalasemia, termaksud 30.000 yang membutujan tranfusi 

regular untuk bertahan dan 55.000 meninggal saat lahir karena α thalasemia mayor. 

Indikator 2. Sebagian besar kelahiran, 75% terdapat pada Negara endemik kelainan 

hemoglobin dan 13% terjadi karena mereka bermigrasi. Jadi pada prinsip nya, 88% dari 128 juta 

wanita yang melahirkan sebaiknya di screening. 

Indikator 3. Lebih dari 9 juta carir hamil setiap tahun. Resiko bahwa pasangan mereka 

juga karir sekitar 0.1-40% (rata rata 14%). Pada prinsipnya, semua membutuhkan informasi dan 

melakukan screening pasangan. 

Indicator 4. Lebih dari 948.000 pasangan baru carir, dan lebih dari 1.7 juta kehamilan 

karena pasangan karir. Antara 75% memiliki resiko. Pada prinsipnya, semua membutuhkan 

penilaian handal dan konseling genetic. 

Indicator 5. Terdapat 1.33 juta kehamila beresiko. Pada prinsipnya, semua 

membutuhkan diagnosis saat lahir. 
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Tabel 2.3.1 Estimasi prevalensi carir dari varian gen hemoglobin dan hubungan konsepsi 

WHO 
regional 

Dermografi 2003 
 

 

 

% populasi carir Pengaruh konsepsi (per 1000) Pengaruh 
kelahiran 

(% 
dibawah-5 
kematian ) 

Popula
si 

(juta) 

Angka 
kelahir

an 
kasar 

kelahiran 
pertahun 
(1000s) 

Dibawa
h 5-
kematia
n kasar 

Varian 
signifi
kana 

α+ 

thala
s 

emiab 

Varia
n 

lainc 

Sickle- 
cell 

disorderd 

thalase
miae 

total 

Afrika 
 

586 39.0 22 895 168 18.2 41.2 44.4 10.68 0.07 10.74 6.4 

Amerika 
 

553 19.5 16 609 27 3.0 4.8 7.5 0.49 0.06 0.54 2.0 

Mediterania 
timur 

573 29.3 16 798 108 4.4 19.0 21.7 0.84 0.70 1.54 1.4 

Eropa 
 

879 11.9 10 459 25 1.1 2.3 3.3 0.07 0.13 0.20 0.8 

Asia 
tenggara 

1.564 24.4 38 139 83 6.6 44.6 45.5 0.68 0.66 1.34 1.6 

Barat 
pasifik 

1.761 13.6 23 914 38 3.2 10.3 13.2 0.00 0.76 0.76 2.0 

dunia 6.217 20.7 128 814 81 5.2 20.7 24.0 2.28 0.46 2.73 3.4 
a varian signifikan termasuk Hb S, Hb C, Hb E, Hb D dan lain lain. β thalasemia, α0 thalasaemia. 
b α+ thalasemia termasuk heterozigous dan homozigous α+ thalasemia. 
c memungkinkan untuk (1) kejadian dari α dan β varian, dan (2) kombinasi yang tidak berbahaya      
dari β variants. 
d Sickle-cell disorders termasuk SS, SC, S/β thalasemia. 
e Thalasemia termasuk homozigot β thalasemia, hemoglobin E/β thalasemia, homozigot    
α0 thalasemia, α0/ α+ thalasemia (penyakit hamoglobin H). 

 

Sumber : WHO, Bernadette Modell, Matthew Darlison, volume 86, Number 6, June 2008, 480-487 

 

2.4   Klasifikasi 

Di indonesia talasemia merupakan penyakit terbanyak di antara golongan anemia 

hemolitik dengan penyebab intrakorpuskuler. 

Secara molekuler thalasemia dibedakan atas : 

1. Thalasemia-α (gangguan pembentuakan rantai α). 

2. Thalasemia-β (gangguan pembentukan rantai β). 

3. Thalasemia- β-δ (gangguan pembentukan rantai β dan δ yang letak gen nya di duga 

berdekatan ). 

4. Thalasemia –δ (gangguan pembentukan rantai δ). 
4
 

Secara Klinis thalasemia dibedakan atas : 
3
 

TABLE 2.4.2 – klasifikasi klinis thalasemia 

Carrier Hematologi normal 

Thalassemia Trait anemia ringan dengan mikrositik dan hipokromik. 

(α-thalassemia trait atau β-thalassemia trait) 

Hemoglobin H Disease  anemia hemolitik menuju ke berat 

(α-thalassemia)  

Atau 
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Hemoglobin H–Constant Spring ikterus dan spleenomegali 

Thalassemia Major anemia berat, hepatosleenomegali. 

Thalassemia Intermedia beberapa jenis thalasemia tanpa terapi tranfusi 

regular. 

Sumber : Hastings, the children’s hospital Oakland hematology/oncology handbook 

 

2.5   Patofisiologi 
8
 

Mutasi pada β-Thalassemia meliputi delegi gen globin, mutasi daerah promotor, 

penghentian mutasi dan mutasi lainnya. Terdapat relatif sedikit mutasi pada α-Thalassemia. 

Penyebab utama adalah terdapatnya ketidakseimbangan rantai globin. Pada sumsum tulang 

mutasi thalasemia mengganggu pematangan sel darah merah, sehingga tidak efektifnya 

eritropoiesis akibat hiperaktif  sumsum tulang, terdapat pula sedikit  Retikulosit dan anemia 

berat. Pada β-thalasemia terdapat kelebihan rantai globin α-yang relatif terhadap β- dan γ-globin; 

tetramers-globin α (α4) terbentuk, dan ini berinteraksi dengan membran eritrosit sehingga 

memperpendek hidup eritrosit, yang mengarah ke anemia dan meningkatkan produksi 

erythroid. Rantai globin γ-diproduksi dalam jumlah yang normal, sehingga menyebabkan 

peningkatan Hb F (γ2 α2). Rantai δ-globin juga diproduksi dalam jumlah normal, Hb A2 

meningkat (α2 δ2) di β-Thalassemia. Pada α-talasemia terdapat lebih sedikit-globin rantai α dan 

β-berlebihan dan rantai γ-globin. Kelebihan rantai ini membentuk hb Bart (γ4) dalam kehidupan 

janin dan Hb H (β4) setelah lahir. Tetramers abnormal ini tidak mematikan tetapi mengakibatkan 

hemolisis extravascular. 

Thalasemia –α  

 Seperti telah disebutkan diatas terdapat 2 gen α pada tiap haploid kromosom, sehingga 

dapat di duga terjadi 4 macam kelainan pada thalasemia- α. Kelainan dapat terjadi pada 1 atau 2 

gen pada satu kromosom atau beberapa gen pada seorang individu sehat. Penelitian akhir akhir 

ini menunjukkan bahwa pada kelainan α- thalasemia-1 tidak terbentuk rantai- α sama sekali, 

sedangkan α – thalasemia- 2 masih ada sedikit pembentukan rantai- α tersebut. Atas dasar 

tersebut, α-thalasemia-1 dan α-thalasemia-2 sekarang disebut α
0
- dan α-+- thalasemia. 

4
 

 Disamping kelainan pada pembentukan rantai α ini terdapat pula kelainan struktural 

pada rantai α. Yang paling banyak di temukan ialah Hb constant spring. Pada Hb constant spring 

terdapat rantai α dengan 172 asam amino, berarti 31 asam amino lebih panjang daripada rantai α 

biasa. Kombinasi heterozigot antara α
0
- thalasemia dengan α-+- thalasemia atau α

0
- thalasemia 

dengan Hb constant spring akan menimbulkan penyakit HbH. Pada thalasemia α
 
akan terjadi 

gejala klinis bila terdapat kombinasi gen α
0
- thalasemia dengan gen-  - lainnya. 

4
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 Homozigot α
_+_ 

thalasemia hanya menimbulkan anemia yang sangan ringan dengan 

hipokromia eritrosit. Bentuk homozigot Hb constant spring juga tidak menimbulkan gejala yang 

nyata, hanya anemia ringan dengan kadang kadang disertai spleenomegali ringan. 
4
 

 Pada fetus kekurangan rantai –α menyebabkan rantai-δ  yang berlebihan sehingga akan 

terbentuk tetramer δ 4  (Hb Bart’s) sedangkan pada anak besar atau dewasa,  kekurangan rantai- 

α
 
ini menyebabkan rantai– β yang berlebihan hingga akan terbentuk tetramer β 4 (HbH). Jadi 

adanya nya Hb bart’s dan HbH pada elektroforesis merupakan petunjuk terhadap adanya 

thalasemia α. Yang sulit ialah mengenal bentuk heterozigot α- thalasemia. Bentuk heterozigot α
0
- 

thalasemia memberikan gambaran darah tepi serupa dengan bentuk heterozigot thalasemia 

seperti mikrositosis dan peninggian resistensi osmotik. 
8
 

 Pada Hidrops fetalis, biasanya bayi telah mati pada usia kehamilan 28-40 minggu atau 

lahir hidup untuk beberapa jam kemudian meninggal. Bayi akan tampak anemia dengan kadar 

Hb 6-8 g%, sediaan hapusan darah tepi memperlihatkan hipokromia dengan tanda tanda 

anisositosis, poikilositosis, banyak normoblas dan retikulositosis. Pada pemeriksaan eritroporesis 

darah, akan ditemukan Hb bart’s sebanyak kira kira 80%. Tidak ditemukan HbF Maupun HbA. 
4
 

 Pada penyakit HbH, biasanya ditemukan anemia dengan pembesaran limpa. Anemia 

biasa nya tidak membutuhkan tranfusi darah. Mudah terjadi serangan hemolisis akut pada 

serangan infeksi berat. Kadar Hb biasanya 7-10 g%. Sediaan darah tepi biasanya menunjukkan 

tanda tanda hipokromia. Terdapat pula retikulositosis (5-10%) dan ditemukan inclusion bodies, 

pada sediaan hapus darah tepi yang di inkubasi dengan biru brilian kresil. Pada elektroforesis 

ditemukan adanya HbA, H, A2 dan sedikit Hb Bart’s. HbH jumlanya sekitar 5-40%, kadang 

kadang kurang atau lebih dari variasi itu. Pada pemeriksaan sintesis rantai globulin (in vitro) dari 

retikulosis terdapat ketidak seimbangan antara pembentukan rantai- α / β yaitu antara 0,5 sampai 

0,25. Dalam keadaan normal rasio α / β ialah 1. 
9
 

TABLE 2-5-3 -- α-THALASSEMIA SYNDROMES 

SINDROM
 *
 TEMUAN KLINIK HEMOGLOBINS 

Silent Carrier tanpa anemia, tampilan sel darah 

merah normal. 

1%–2% Hgb Bart’s (γ
4
 ) saat 

lahir; dapat mempunyai 1%–2% 

Hgb CS
 † 

 

(1-gen delesi) 

α-Thalassemia Trait ringan, dengan tampilan sel darah 

merah hipokromik dan mikrositik 

5%– 10% Hgb Bart’s (γ
4
 ) saat 

lahir; dapat mempunyai 1%– 2% 

Hgb CS,
 † 

80%–95% Hgb A 

(2-gen delesi) 

Hemoglobin H Disease anemia berat, frakmen sel darah merah 

hipokromik dan mikrositik 

5%– 30% Hgb Bart’s (γ
4
 ) saat 

lahir; dapat mempunyai 1%– 2% (3-gen delesi)  

mk:@MSITStore:D:/Alfin/al%20abaut%20kuliah/Blajar%20mandiri/Bhn%20Mandiri/pediatric's%20books/pediatric'%20hematology.chm::/39.html#T004002.02
mk:@MSITStore:D:/Alfin/al%20abaut%20kuliah/Blajar%20mandiri/Bhn%20Mandiri/pediatric's%20books/pediatric'%20hematology.chm::/39.html#T004002.02
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Hgb CS,
 † 

70%– 90% Hgb A 

* A 4- Delesi gen tidak selalu mempertimbangkan kemungkinan untuk hidup (hidrops fetalis). 

† Hgb CS = Hemoglobin Constant Spring. 

Sumber : Hastings, the children’s hospital Oakland hematology/oncology handbook 

 

Thalasemia- β (Thalasemia major, cooley anemia) 

 Bentuk ini lebih heterogen dibandingkan thalasemia α, tetapi untuk kepentingan klinis 

umumnya dibedakan antara thalasemia β
0 

dan
 
thalasemia β

+
. Pada β

0 
thalasemia tidak dibentuk 

rantai globin sama skali, sedangkan β
+ 

thalasemia terdapat pengurangan (10-50%) daripada 

produksi rantai globin β tersebut. Pembagian selanjutnya adalah kadar HbA2 yang normal baik 

pada β
0
 maupun β

+
- thalasemia dalam bentuk heterozigotnya. Bentuk homozigot dari β

0 
atau 

campuran antara β
0 

dengan
 
β

+ 
-thalasemia yang berat akan menimbulkan gejala klinis yang berat 

yang memerlukan tranfusi darah sejak permulaan kehidupannya. Tapi kadang kadang bentuk 

campuran ini memberi gejala klinis ringan dan disebut thalasemia intermedia.
4
 

 

Bentuk β-Thalasemia sindrom lain nya.
8
 

Sindrom talasemia β- digolongkan  menjadi enam kelompok: β-thalasemia, δβ- 

thalasemia, γ- thalasemia, δ- thalasemia, εγδβ- thalasemia, dan sindrom HPFH. Sebagian besar 

thalasemia relatif langka, hanya beberapa yang ditemukan dalam kelompok keluarga. β- 

thalasemia juga dapat diklasifikasikan secara klinis sebagai sifat talasemia, minimum, ringan, 

menengah, dan besar dari tingkat anemia. Klasifikasi genetik tidak selalu menentukan fenotipe, 

dan derajat anemia tidak selalu memprediksi klasifikasi genetik. 

Thalasemia intermedia dapat berupa kombinasi dari mutasi β- thalasemia (β0 / β, β0 / 

βvariant, E/β0), yang akan menyebabkan fenotipe anemia mikrositik dengan Hb sekitar 7 g / dL. 

Terdapat kontroversi mengenai apakah dilakukan tranfusi pada anak-anak ini. Mereka pasti akan 

mengembangkan derajat hiperplasia meduler, hemosiderosis gizi mungkin membutuhkan 

chelation, splenomegali, dan komplikasi lain thalasemia dengan kelebihan zat besi. 

Hematopoiesis Extramedullary dapat terjadi dalam kanalis vertebralis, penekanan saraf oleh  

tulang  belakang dan menyebabkan gejala neurologis, kedua adalah darurat medis yang 

membutuhkan terapi radiasi langsung lokal untuk menghentikan eritropoiesis. Transfusi akan 

meringankan manifestasi thalasemia dan mempercepat kebutuhan chelation. splenektomi 

menempatkan anak berisiko terinfeksi dan hipertensi paru. 

Thalasemia diklasifikasikan sebagai minimum dan ringan biasanya heterozigot (β0 / β, β 

/ β) yang memiliki fenotipe yang lebih parah dari sifat tetapi tidak separah intermedia. Anak-

anak ini harus diselidiki untuk genotipe dan dimonitor untuk akumulasi besi. β- thalasemia 

mk:@MSITStore:D:/Alfin/al%20abaut%20kuliah/Blajar%20mandiri/Bhn%20Mandiri/pediatric's%20books/pediatric'%20hematology.chm::/39.html#T004002.02
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dipengaruhi oleh keberadaan-Thalassemia α: α-thalassemia menyebabkan anemia dengan sifat 

kurang parah dan digandakan gen α (ααα / αα (menyebabkan talasemia yang lebih berat. Orang 

yang berada dalam kelompok-kelompok ini memerlukan transfusi pada masa remaja atau 

dewasa, Beberapa mungkin menjadi kandidat untuk kemoterapi seperti hydroxyurea. 

Sifat thalasemia sering misdiagnosis sebagai kekurangan zat besi pada anak-anak. 

Sebuah kursus singkat dari besi dan re-evaluasi, semua yang diperlukan untuk memisahkan 

anak-anak yang perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. Anak anak yang memiliki sifat β- 

Thalasemia akan memiliki lebar sel darah merah terdistribusi dan pada elektroforesis Hb 

memiliki HbF tinggi dan diagnose di tinggikan HbA2. Terdapat istilah "silent" bentuk sifat 

thalasemia dan jika sejarah keluarga adalah sugestif, studi lebih lanjut dapat diindikasikan. 

 

2.6   Temuan Klinik -thalasemia 
10

 

Temuan klinis tergantung pada nomor dari delesi gen -globin. Tabel 2.6-2 

menampilkan sindrom -thalassemia 

Table 2.6-1 -thalassemias 

      Hemoglobin Elektroporesis
2
 

Genotype 
biasa

1
 

Nomor 

Gen- 

Tampilan klinik  
lahir 

 
> 6 bulan 

 4 Normal N N 

 3 Carrier 0-3% Hb Bart's N 

atau 2 a-thal trait 2-10% Hb Bart's N 

 1 Penyakit Hb H  15-30% Hb Bart's Hb H  

 0 Hidrops fetal > 75% Hb Bart's - 
1
 menunjukkan adanya gen -globulin, -indikasi delegi gen -globulin 

2
N = normal, Hb = hemoglobin, Hb Bart's = g4, Hb H = b4 

 

Penderita thalasemia dengan tiga gen -globin (hanya gen delusi) asimtomatik dan tidak 

terdapat abnormal pada hematologi. Hb level dan MCV normal. Hb elekroforesis pada neonatal 

memperlihatkan 0-3% Hb bart’s, Hb varian menyusun empat rantai globin-. Hb elektropoesis 

setelah beberapa bulan pertama kehidupan normal.  

Penderita thalasemia dengan dua gen -globin (dua gen delusi) mengarah ke 

asimtomatik. MCV selalu dibawah dari 100 fL saat lahir. Studi hematologi pada beberapa 

infant dan anak anak memperlihatkan normal atau sedikit penuruna HB level dengan rendah 

MCV dan sedikit hipokromik. Tipikal Hb elektroporesis memperlihatkan 2-10% Hb bart’s pada 

periode neonatal tapi normal pada anak lain dan dewasa. 

Penderita thalasemia dengan satu gen -globin (tiga gen delusi) cendrung anemia 

mikrositik ringan menuju moderate (Hb level 7-10 g/dl). Disertai dengan hepatosleenomegali 
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dan beberapa keadaan abnormal tulang karena perluasan ruang medullari. Jumlah retikulosit 

meningkat dan sel darah merah memperlihatkan hipokromik dan mikrositik dengan signifikan 

poikilositosis. Tipikal Hb elektroporesis memperlihatkan 15-30% Hb bart’s. pada kehidupan 

selanjutnya, HbH (empat rantai globin-) muncul.  

Delesi pada ke empat gen globin-

tampilan pada hidrops fetalis atau kematian neonatal segera setelah lahir. Kondisi ini sangat 

ekstrem memperlihatkan pucat dan hepatoslenomegali masiv. Hb elektropoeresis menampilkan 

predominan Hb bart’s dengan komplit tanpa Hb fetal atau dewasa normal. 

 

2.6.1   Diagnosa banding 
10

 

Sifat -Thalasemia (dua gen delesi ) harus dibedakan dari anemia ringan tipe mikrositik 

termasuk defisiensi besi dan -thalasemia minor. Berbeda pada anak anak dengan defisiensi 

besi, juga dengan sifat -Thalasemia yang memiliki Hb elektroporesis normal setelah usia 4-6 

bulan. Akhirnya, perjalanan dari rendahnya MCV (96 fL) saat lahir atau tampilan Hb bart’s pada 

hemoglobinopati neonatal, screening tes memperlihatkan -Thalasemia.  

Anak anak dengan  HbH memiliki gejala ikterus dan splenomegali, dan kelainan 

tersebut harus disingkirkan dari hemolitik anemia lain nya. Kunci diagnosis adalah 

meningkatnya MCV dan memperlihatkan hipokrom pada apusan darah.  Dengan pengecualian 

pada -thalasemia, memiliki kelainan hemolitik berupa normal atau peningkatan MCV dan tidak 

hipokromik. 

 

2.7   Temuan Klinik -thalasemia 
10

 

2.7.1   Tanda dan Gejala  

Penderita -thalassemia minor biasanya asimtomatis dengan temuan normal pada 

pemeriksaan fisik. Berbeda dengan -thalasemia mayor yang normal saat lahir tapi berkembang 

menjadi anemia siknifikan sejak tahun pertama kelahiran. Jika kelainan tersebut tidak 

teridentifikasi dan di terapi dengan tranfusi darah, pertumbuhan anak sangat buruk dan disertai 

hepatoslenomegali masiv dan perluasan dari jarak medulla dengan penjalaran pada cortex tulang. 

Perubahan tulang terlihat jelas pada deformitas wajah gambar 2.7-1. (prominen dari kepala dan 

maksilla) dan hal ini juga sering menyebabkan penderita thalasemia rentan terhadap fraktur 

patologis. 
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Gambar.2.7-1 karakteristik wajah penderita thalasemia 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2  Temuan Labolatorium  

Anak dengan -thalassemia minor pada screening memperlihatkan hasil normal tapi 

suspect pertumbuhan dari penurunan MCV dengan atau tanpa anemia ringan. Apusan darah tepi 

memperlihatkan hipokromik, target sel dan terkadang basofil stipling. Hb elektroforesis 

memperlihatkan setelah usia 12-16 bulan selalu terdiagnisis ketika lebel Hb A2 , Hb F, atau 

keduanya meningkat. -thalassemia mayor saat skrening sering memperlihatkan Hb A negative. 

Saat lahir bayi tersebut memiliki sistem hematologi yang normal namun berkembang menjadi 

anemia berat setelah bulan pertama kelahiran. Karakteristik apusan darah tepi memperlihatkan 

hipokromik, mikrositik anemia dengan anisocytosis dan poikilositosis. Sel target meningkat dan 

nucleus sel darah merah sering memperlihatkan peningkatan dari pada sel darah putih. Level 

Hb biasanya berada antara 5-6 g/dl atau lebih rendah. Retikulosit count sangat meningkat. 

Perhitungan Platelet dan sel darah putih biasanya meningkat, dan serum bilirubin juga 

meningkat.  Sumsung tulang memperlihatkan erythroid hyperplasia tapi sulit untuk didiagnosa. 

Hb elekrteoporesis memperlihatkan hanya Hb F dan Hb A2 pada anak anak dengan 
0
-

thalassemia homozigot. Mereka dengan gen 
+
-thalassemia memiliki beberapa Hb A tetapi 

mengalami peningkatan pada Hb F dan Hb A2. Diagnosis homozygot -thalassemia sebaiknya 

juga diperkuat dengan temuan -thalassemia minor pada kedua orang tua penderita. 

 

2.7.3   Diagnosa Banding  

-Thalasemia minor harus dibedakan dari penyebab lain dari mikrositik ringan, 

hipokromik anemia, defisiensi besi dan -thalasemia. Berbeda dengan penderita anemia 

difisiensi besi, mereka dengan -thalassemia minor memiliki peningkatan jumlah eritrosit dan 

index MCV dibagi eritrosit dengan hasil di bawah 13. Secara umum, ditemukannya peningkatan 
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Hb A2 merupakan diagnosis. Namun rendahnya HbA2 juga dapat disebabkan oleh defesiensi besi 

yang terjadi secara bersamaan. Sehingga dapat mengaburkan diagnosis dan sering salah 

diagnosis dengan anemia defesiensi besi.  

-Thalassemia major sering sangat beda dari kelainan lain. Hb elektroporesis dan study 

keluarga membuktikan mudah membedakan dengan Hb E--Thalassemia, yang paling penting 

adalah tranfusi rutin merupakan poin penting diagnosa -Thalassemia.  

 

2.8   Penatalaksanaan 
3, 4, 8, 10, 11, 12

 

I. Medikamentosa 

 Pemberian iron chelating agent (desferoxamine): diberikan setelah kadar feritin serum 

sudah mencapai 1000 mg/l atau saturasi transferin lebih 50%, atau sekitar 10-20 kali 

transfusi darah. Desferoxamine, dosis 25-50 mg/kg berat badan/hari subkutan melalui 

pompa infus dalam waktu 8-12 jam dengan minimal selama 5 hari berturut setiap 

selesai transfusi darah. 

 Vitamin C 100-250 mg/hari selama pemberian kelasi besi, untuk meningkatkan efek 

kelasi besi. 

 Asam folat 2-5 mg/hari untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat. 

 Vitamin E 200-400 IU setiap hari sebagai antioksidan dapat memperpanjang umur sel 

darah merah 

II. Bedah 

Splenektomi, dengan indikasi: 

 limpa yang terlalu besar, sehingga membatasi gerak penderita, menimbulkan 

peningkatan  tekanan intraabdominal dan bahaya terjadinya ruptur 

 hipersplenisme ditandai dengan peningkatan kebutuhan transfusi darah atau kebutuhan 

suspensi eritrosit (PRC) melebihi 250 ml/kg berat badan dalam satu tahun. 

Transplantasi sumsum tulang telah memberi harapan baru bagi penderita thalasemia 

dengan lebih dari seribu penderita thalasemia mayor berhasil tersembuhkan dengan tanpa 

ditemukannya akumulasi besi dan hepatosplenomegali. Keberhasilannya lebih berarti pada 

anak usia dibawah 15 tahun. Seluruh anak anak yang memiliki HLA-spesifik dan cocok 

dengan saudara kandungnya di anjurkan untuk melakukan transplantasi ini. 
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III. Suportif 

 Tranfusi Darah 

Hb penderita dipertahankan antara 8 g/dl sampai 9,5 g/dl. Dengan kedaan ini akan 

memberikan supresi sumsum tulang yang adekuat, menurunkan tingkat akumulasi besi,  

dan dapat mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan penderita. Pemberian darah 

dalam bentuk PRC (packed red cell), 3 ml/kg BB untuk setiap kenaikan Hb 1 g/dl. 

 

 Gambar 2.8.1   manajemen dan komplikasi dari thalasemia 

 

Pemantauan 

I. Terapi 

 Pemeriksaan kadar feritin setiap 1-3 bulan, karena kecenderungan kelebihan besi 

sebagai akibat  absorbsi besi meningkat  dan transfusi darah berulang. 

 Efek samping kelasi besi yang dipantau: demam, sakit perut, sakit kepala, gatal, sukar 

bernapas. Bila hal ini terjadi kelasi besi dihentikan. 

II. Tumbuh Kembang 
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 Anemia kronis memberikan dampak pada proses tumbuh kembang, karenanya 

diperlukan perhatian dan pemantauan tumbuh kembang penderita. 

 

III. Gangguan Jantung, Hepar, dan Endokrin 

 Anemia kronis dan kelebihan zat besi dapat menimbulkan gangguan fungsi jantung 

(gagal jantung), hepar (gagal hepar), gangguan endokrin (diabetes melitus, 

hipoparatiroid) dan fraktur patologis. 

 

2.9 Komplikasi 

 Akibat anemia yang berat dan lama, sering terjadi gagal jantung. Tranfusi darah yang 

berulang ulang dan proses hemolisis menyebabkan kadar besi dalam darah sangat tinggi, 

sehingga di timbun dalam berbagai jarigan tubuh seperti hepar, limpa, kulit, jantung dan lain 

lain. Hal ini menyebabkan gangguan fungsi alat tersebut (hemokromatosis). Limpa yang besar 

mudah ruptur akibat trauma ringan. Kadang kadang thalasemia disertai tanda hiperspleenisme 

seperti leukopenia dan trompositopenia. Kematian terutama disebabkan oleh infeksi dan gagal 

jantung. 
4
 

 Hepatitis pasca transfusi biasa dijumpai, apalagi bila darah transfusi telah diperiksa 

terlebih dahulu terhadap HBsAg. Hemosiderosis mengakibatkan sirosis hepatis, diabetes melitus 

dan jantung. Pigmentasi kulit meningkat apabila ada hemosiderosis, karena peningkatan deposisi 

melanin. 
11
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BAB III 

P E N U T U P 

 

3.1 Kesimpulan 
11 

1. Thalassemia merupakan suatu kelompok kelainan sintesis hemoglobin yang heterogen. 

Thalassemia memberikan gambaran klinis anemia yang bervariasi dari ringan sampai 

berat. 

2. Transfusi darah masih merupakan tata laksana suportif utama pada thalassemia agar 

anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal. 

3. Transfusi dapat menyebabkan terjadinya reaksi transfusi tipe cepat maupun tipe lambat. 

4. Transfusi berulang pada thalassemia akan menyebabkan berbagai dampak, antara lain 

hemosiderosis, infeksi virus dan bakteri, serta hipersplenisme. 

5. Terapi hemosiderosis pada thalassemia adalah terapi kombinasi dari obat pengkelasi besi 

(iron chelating drugs), terapi infeksi bakteri adalah pemberian antibiotik, dan terapi 

hipersplenisme yaitu dengan splenektomi. 

 

3.2. Saran 
11 

1. Sebaiknya dilakukan pemantauan fungsi organ secara berkala agar berbagai dampak 

transfusi dapat dideteksi secara dini. 

2. Perlu adanya kerjasama dan komunikasi yang baik dari dokter dan pasien agar tujuan 

terapi dapat tercapai dengan maksimal. 
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