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PENDAHULUAN 

Tranfusi pada hakekatnya adalah pemberian darah atau komponen darah dari satu individu (donor) ke 

individu lain (resipien), dimana dapat menjadi penyelamat nyawa, tetapi dapat pula berbahaya dengan 

berbagai komplikasi yang dapat terjadi sehingga tranfusi darah hendaklah dilakukan dengan indikasi 

yang jelas dan tepat sehingga diperoleh manfaat yang jajuh lebih besar dari pada resiko yang mungkin 

terjadi(1). 

 Penggunaan darah untuk tranfusi hendaknya selalu dilakukan secara rasional dan efisien yaitu 

dengan memberikan hanya komponen darah/derivate plasma yang dibutuhkan saja. Pemikiran ini 

didasarkan bahwa darah terdiri dari bermacam macam elemen elemen seluler dan juga bermacam 

macam protein plasma dengan fungsi yang berbeda beda yang tentunya dapat dipisahkan, juga biasanya 

pasien hanya memerlukan komponen tertentu saja sehingga komponen komponen darah lainnya dapat 

diberikan kepada pasien lain yang membutuhkan(1). 

 Pengertian adanya perbedaan genetic antara individu, pengembangan antikoagulan, 

pengawetan dan tehnik pengerjaan yang streril, memungkinkan pengumpalan dan penyinaran darah 

untuk diberikan dikemudian hari. Perkembangan tehnik terus berkembang khususnya dibidang 

penggunaan komponen dan fraksi donor darah, perbaikan cara skrining donor, pengembangan 

inaktivitas kuman pathogen, perkembangan mecing (matching) immunologi produk darah donor dengan 

resipien jadilah tranfusi medis menjadi suatu spesialisasi dibidang hematologi(1,2). 

 

FISIOLOGIS TROMBOSIT 

 Unsur seluler dari darah terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit, unsur 

seluler tersebut tersuspensi di dalam plasma. Volume darah total yang beredar pada keadaan normal 

sekitar 8% dari berat badan (5600 mL pada pria 70 Kg). sekitar 55% dari volume tersebut adalah plasma. 

 Trombosit/platelet adalah sel anuclear (tidak mempunyai nukleus pada DNA-nya) dengan 

bentuk bulat kecil atau cakram oval dengan ukuran diameter 2-4 µm  yang merupakan fragmentasi  dari 

megakariosit di sumsum tulang. Waktu paruh hidup trombosit dalam darah adalah 8 sampai 12 hari, 

setelah itu proses kehidupan berakhir(3). 

  Trombosit memiliki banyak ciri khas fungsional sebagai sebuah sel, walaupun tidak mempunyai 

inti dan tidak dapat bereproduksi. Didalam sitoplasma nya terdapat faktor faktor aktif seperti (1) 

molekul aktin dan myosin, sama seperti yang terdapat dalam sel sel otot, juga protein kontraktil lainnya. 

Yaitu tromboplastin, yang dapat menyebabkan trombosit berkontraks; (2) sisa reticulum endoplasma 

dan aparatus golgi yang mensintesis berbagai enzim dan menyimpan sejumlah besar ion kalsium; (3) 
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sistem enzim yang mensistesis prostaglandin, yang merupakan hormone setempat yang menyebabkan 

berbagai jenis reaksi pembuluh darah dan reaksi jaringan setempat; (4) suatu protein penting yang 

disebut faktor stabilisasi fibrin yang berhubungan dengan faktor pembekuan darah; (5) faktor 

pertumbuhan yang dapat menyebabkan penggandaan dan pertumbuhan sel endotel pembuluh darah, 

sel otot polos pembuluh darah, dan fibroblast, sehingga dapat menimbulkan pertumbuhan sel sel untuk 

memperbaiki dinding pembuluh darah yang rusak(4). 

 Membrane sel trombosit juga penting. Dipermukaan nya terdapat lapisan glikoprotein yang 

menyebabkan trombosit dapat menghindari perlekatan pada endotel normal dan justru melekat pada 

dinding pembuluh darah yang terluka, terutama pada sel endotel yang rusak, selain itu membrane 

trombosit mengandung banyak fosfolipid yang berperan dalam mengaktifkan berbagai hal dalam faktor 

pembekuan(3,4). 

Trombosit tersirkulasi dalam darah dan terlibat dalam mekanisme homeostasis dalam proses 

perbaikan terhadap pembuluh yang rusak didasarkan pada beberapa fungsi penting dari trombosit itu 

sendiri: pada waktu trombosit bersinggungan dengan permukaan pembuluh yang rusak, misalnya 

dengan serat kolagen didinding pembuluh atau bahkan dengan sel endotel yang rusak, maka sifat sifat 

trombosit segera berubah secara drastic. Trombosit itu mulai membengkak, bentuk menjadi iireguler 

dengan tonjolan tonjolan yang mencuat dari permukaanya; protein kontraktil nya berkontraksi dengan 

kuat dan menyebabkan pelepasan granula yang mengandung berbagai faktor aktif ;trombosit itu 

menjadi lengket sehingga melekat pada serat kolagen; mensekresi sejumlah besar ADP; dan enzim 

enzim nya membentuk tromboksan A2, yang juga disekresikan dalam darah. ADP dan tromboksan 

kemudian menyebabkan agregasi trombosit ketempat semula yang sudah aktif. Dengan demikian pada 

setiap lubang luka atau kerusakan pada dinding pembuluh darah akan menimbulkan suatu siklus aktivasi 

trombosit yang jumlahnya terus meningkat yang menyebabkan menarik lebih banyak lagi trombosit 

tambahan, sehingga membentuk sumbatan trombosit(4). 

 

KELAINAN TROMBOSIT 

Kebanyakan kasus perdarahan yang datang instalasi gawat darurat adalah disebabkan oleh trauma, yang 

menghasilkan luka, laserasi, atau lesi pada struktur lain, dengan kondisi homestasis pasien dalam 

keadaan normal. Sebaliknya, pada beberapa keadaan perdarahan yang terjadi beberapa jam setelah 

terjadinya trauma atau perdalah dalam jaringan atau sendi memberikan kesan terdapat gangguan pada 

proses perdarahan. Informasi mengenai penyakit dahulu pasien menyangkut gangguan perdarahan 

congenital, riwayat penyakit keluarga, hal ini memberikan kesan terdapat kelainan pada sistem 
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homeostasis pasien, umunya disebabkan oleh kelainan hati atau mengkomsumsi obat obatan yang 

merusak fungsi trombosit (table 1)(5). 

Table 1. Obat yang menekan produksi atau fungsi platelet5. 

Menekan produksi platelet 
(Thrombocytopenia)* 

Menekan fungsi platelet (masa perdarahan 
memanjang) 

Heparin 4+ Aspirin 

Gold salts 4+ Nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

Sulfa-containing antibiotics 4+ Antiplatelet agents: ticlopidine and clopidogrel 

Quinine and quinidine 4+ Penicillins and cephalosporins 

Ethanol (chronic use) 4+ Calcium channel blockers 

Aspirin 3+ Propranolol 

Indomethacin 3+ Nitroglycerin 

Valproic acid 3+ Antihistamines 

Heroin 3+ Phenothiazines 

Thiazides 2+ Tricyclic antidepressants 

Furosemide 2+   

Procainamide 2+   

Digoxin 2+   

Cimetidine and ranitidine 2+   

Phenytoin 1+   

Penicillins/cephalosporins 1+   
*Angka tersebut menunjukkan efek masing masing obat berdasarkan laporan kasus. 

 

Kelainan pada trombosit sering di temukan saat persiapan pre operasi berupa disfungsi 

trombosit atau jumlah trombosit rendah (trombositopenia). Nilai trombosit di bawah atau sama 

50.000/mm3 tidak meningkatkan kejadian perdarahan saat operasi jika fungsi dari trombosit normal; 

tetapi trombosit yang normal dengan disfungsi trombosit dapat meningkatkan kejadian perdarahan saat 

operasi. Oleh karena itu persiapan perioperatif harus benar benar mengetahui apakah terdapat kelainan 

pada thrombosit dan segera di atasi untuk menghindari perdarahan saat operasi(4,5). 

Nilai normal trombosit antara 150.000 sampai 400.000/mm3. Nilai trombosit di bawah 

150.000mm/3 didefinisikan sebagai trombositopenia. Perdarahan spontan akibat nilai trombosit yang 

rendah jarang ditemukan sampai nilai trombosit > 20.000 mm/3. Untuk homeostasis pembedahan nilai 

trombosit antara 50.000 mm/3 sampai 100.000 mm/3 masih adekuaut selama fungsi trombosit baik. 

Keputusan untuk pemberian tranfusi trombosit pada perioperatif tergantung dari kasus dan resiko  

terjadinya perdarahan selama perdarahan atau pada pasien dengan gangguan homeostasis. Pada pasien 
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dengan hitung trombosit pada garis batas, mengetahui waktu masa perdarahan sangat bermanfaat 

selama persiapan perioperatif(5). 

Trombositopenia merupakan keadaan yang disebabkan oleh sequstrasi trombosit, penurunan 

produksi trombosit atau destruksi trombosit yang sangat cepat (bagan 1)(5). 

 

Trombosit sequestrasi 

 Sepertiga dari total trombosit secara fisiologis didestruksi oleh limpa. Pada kondisi splenomegali, 

lebih dari 90% trombosit terdestruksi oleh limpa, sehingga menyebabkan trombositopenia. Penyakit 

seperti sirosis hepatis dengan hipertensi portal atau infiltrate tumor pada limpa dapat menyebabkan 

destruksi trombosit oleh limpa secara signifkan. Manajemen perioperatif biasanya bersifat konservatif 

kecuali trombositopenia progresif dibawah 50.000/mm3. Splenektomi efektif pada kelainan ini seperti 

gaucher disease atau kelainan hemolotik kronik tetapi kontraindikasi relative pada leukemia atau pada 

portal hipertensi. Meskipun nilai trombosit dapat rendah, fungsi trombosit biasanya normal pada 

destruksi akibat spenomegali kecuali kelainan hematologic atau penyakit keganansan(5,6). 

 

Defek produk trombosit 

 Pada biopsy sumsum tulang yang memperlihatkan penurunan megakariosit sesuai dengan defek 

pada produksi trombosit. Kondisi ini terdapat pada leukemia, kelainan hematologic lainnya, metastasis 

kanker, mielosupresi agen kemoterapi. Kondisi lain juga dapat ditemukan pada penggunaan obat 

tertentu, terutama pada golongan thiazide diuretic, ethanol, gold, dan obat golongan sulfa dapat secara 

selektif menghambat produksi platelet (table 1). Penanganan difokuskan pada pengobatan kelainan 

hematologik atau keganasan, atau menghentikan konsumsi obat(5). 

 

Percepatan destruksi trombosit 

Percepatan destruksi trombosit adalah kasus yang disebabkan oleh nonimunologi atau imunilogi. 

Penyebab nonimmunologi seperti DIC, vasculitis dan prostetik katup jantung. Penyebab immunologi 

dihubungkan pada antibody trombosit dari obat, infeksi, tranfusi trombosit sebelumnya, atau 

autoantibody seperti pada SLE, immunologi trombositopenia purpura (ITP), atau evans’ sindrom (ITP dan 

anemia hemolotik). Pasien pada trombositopenia yang disebabkan oleh immunologi biasanya tidak 

dijumpai splenomegali dan sumsung tulang yang normal dengan peningkatan produksi megakariosit. 

Usia trombosit pada kelainan immunologi trombositopenia lebih rendah dari 1 hari(5). 
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Disfungsi trombosit 

Karakteristik disfungsi trombosit trombosit adalah dengan hitung jumlah trombosit normal tetapi tidak 

adekuat dalam homestasis karena terdapat defek pada trombosit atau defek pada komponen koagulasi 

yang berinteraksi dengan trombosit. Kelainan ini termasuk Von Willebrand’s disease, Bernard-Soulier, 

Glanzmann’s thrombasthenia, platelet granular disorder dan drug acquired platelet dysfunction(5). 

   

Transfusi Trombosit 

Trombositopenia umum  terjadi  pada pasien-pasien dengan keganasan hematologis dan pasien 

trauma. Transfusi platelet ( trombosit ) sering diberikan pada pasien-pasien dengan trombositopenia 

meskipun sering terjadi komplikasi transfusi yang merugikan(7). 

Dalam usaha untuk menghindari transfusi yang tidak perlu, tindakan transfusi yang tepat dan 

keberhasilan dari transfusi platelet telah diperdebatkan selama beberapa tahun belakangan ini.  Banyak 

penelitian memfokuskan tingkat keberhasilan dari transfusi platelet pada peningkatan jumlah platelet 

posttransfusi serta viabilitas dari platelet post transfusi. Efek hemostatik dari transfuse platelet adalah 

tujuan akhir penting yang dinilai. Beberapa penelitian telah mencoba untuk mengevaluasi efek dari 

transfuse platelet terhadap terjadinya perdarahan dan koagulasi, mungkin karena hal ini adalah hasil 

Low platelet count  

Splenomegaly  Normal spleen 
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narrow 

Abnormal 

narrow 

Hematologoic 

disorder leukemia, 

lymphoma, 

myeloid metaplasia 

Congestive 

splenomegaly 
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Bagan 1 
Pendekatan secara skematik untuk evaluasi klinik pada pasien dengan trombositopenia. (used with permission from handin RI. 
In Beck W, editors: Hematology, ed 4, Cambridge, MA, 1985, MIT press, p. 442)  
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akhir yang sulit dinilai. Aggregometri platelet dan thromboelastrografi telah dilakukan untuk penelitian 

efek  in vitro dari penurunan jumlah platelet(7). 

Tromboelatrografi dan tromboelastrometri sekarang sedang populer digunakan sebagai alat  

monitor koagulasi karena tehniknya yang cepat dan mudah digunakan. Tromboelastrografi lebih spesifik 

dan sensitif dibandingkan tes koagulasi rutin di laboratorium dalam mendeteksi defek di sistem 

koagulasi(7). 

Untuk menilai dengan segera efek yang dari transfuse platelet pada system hemostatik tubuh, 

maka dilakukan penelitian dengan menggunakan thromboelastrometri pada pasien trombositopenia 

yang dijadwalkan akan mendapatkan transfuse platelet sebelum dilakukan pemasangan central venous 

catheter ( CVC )(7). 

Penelitian yang diakui oleh Swedish Central Ethics Committee ini dilakukan pada sepuluh pasien 

dengan keganasan hematologic yang dijadwalkan akan dilakukan pemasangan CVP dengan kadar 

trombosit pasien dibawah 50 x 109/L sebelum dilakukan transfuse platelet. Satu unit transfuse platelet 

yang diberikan mengandung 200-300 x 109 platelet dalam larutan NaCL, Na-acetate, Na-citrate, dan 100 

mL plasma. Data yang didapatkan dari sepuluh pasien, enam laki-laki dan empat wanita dengan usia 22 -  

75 tahun memberikan hasil bahwa jumlah platelet meningkat dengan signifikan,jumlah hemoglobin 

menurun,  PT dan aPTT tidak ada perubahan(7). 

Ini merupakan penelitian pertama yang dirancang untuk mengevaluasi efek dari transfuse 

platelet menggunakan thromboelastrometri pada pasien trombositopenia. Disini kita dapat melihat 

bahwa pemberian transfuse platelet untuk pasien dengan jumlah trombosit dibawah 50 x 109/L 

meningkatkan kemampuan pembekuan darah ( di ukur 1 jam setelah transfusi )(7). 

Table 1. Results of the Analyses Performed Before and After Platelet Transfusions 

 BEFORE TRANSFUSION AFTER TRANSFUSION 

Hb ( g/L ) 91 ( 88 – 101 ) 88,5 ( 83 – 94 ) 

PT ( INR ) 1,2 ( 0,9 – 1,4 ) 1,2 ( 0,9 – 1,3 ) 

aPTT ( s ) 35,5 ( 27 – 54 ) 37 ( 27 – 61 ) 

Platelet count ( x109/L ) 31,5 ( 20 – 44 ) 43,5 ( 38 – 71 )* 

Clotting time ( s ) 103,5 ( 81 – 215 ) 108,5 ( 51 – 158 ) 

Clot formation time ( s ) 181,5 ( 108 – 347 ) 123 ( 89 – 233 )* 

Maximum clot firmness ( mm ) 42 ( 38 – 50 ) 51,5 ( 45 – 56 )* 

G ( dynes/cm2 ) 3623 ( 2353 – 6111 ) 5319 ( 3333 – 7500 )* 

PT = prothrombin time ; aPTT = activated partial thromboplastin time; Hb = hemoglobin. 

*P= 0,005, when compared with before transfusion 
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Penelitian sebelumnya berfokus pada peningkatan jumlah platelet dan viabilitas platelet post 

transfuse, dimana dalam evaluasi fungsi hematologis in vivo kurang memberikan hasil. Pada penelitian 

ini ditemukan bahwa platelet segera aktif dalam hemostatis tubuh setelah transfuse, walaupun 

signifikansi klinis dari viabilitas fungsi platelet ini belum terlihat jelas. Tidak hanya jumlah platelet yang 

meningkat, tapi kecepatan dan kekuatan dari pembekuan darah juga meningkat. Keterbatasan dari 

penelitian ini adalah tidak adanya evaluasi manifestasi klinis dari pasien, sehingga penelitian selanjutnya 

untuk mengetahui manifestasi klinis setelah transfuse platelet diperlukan(7). 

Penelitian lain dilakukan di Amerika secara acak  pada 1272 pasien dengan hypoproliferatif 

trombositopenia (yang sedang menjalani transplantasi stem cell, kemoterapi untuk kanker darah atau 

tumor solid ) yang menerima setidaknya satu kali transfuse platelet sebagai profilaksis terjadinya 

perdarahan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat efek profilaksis dari dosis transfuse platelet terhadap 

perdarahan yang terjadi pada pasien hipoproliferatif trombositopenia. Transfusi diberikan dalam dosis 

rendah, sedang dan dosis tinggi ( 1,1x1011, 2,2x1011, atau 4,4x1011 platelet per meter kubik permukaan 

tubuh). Hasil akhir yang menjadi patokan adalah ada tidaknya perdarahan gr 2 atau lebih yang terjadi ( 

berdasarkan standar criteria yang diberikan oleh WHO )(8). 

Dari 1272 pasien tersebut, insidensi perdarahan ataupun komplikasi yang terjadi sama pada 

ketiga grup. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian transfuse platelet pada dosis  antara 

1,1x1011, 2,2x1011, atau 4,4x1011 platelet per meter kubik permukaan tubuh sebagai transfuse profilaksis  

pada pasien dengan hipoproliferatif trombositopenia ( jumlah platelet dibawah  10.000 

platelet/millimeter kubik ) tidak mempunyai pengaruh signifikan  terhadap insiden perdarahan yang 

terjadi pada pasien mungkin karena beberapa platelet dibutuhkan untuk menjaga hemostasis(7). 

Transfusi trombosit diberikan dalam bentuk konsentrat trombosit. Konsentrat trombosit dapat 

didapatkan dari donor platelet apheresis. Kriteria donor apheresis(9) : 

 Kesehatan umum baik, tidak sedang demam, batuk/flu. 

 Tidak sedang minum obat (Aspirin, antibiotika) dalam satu minggu terakhir. 

 Tensi darah : 

o Sistole   : 150-110 mmHg 

o Diastole : 90-70 mmHg 

 Berat Badan : 

o Pria minimal 55kg 

o Wanita minimal 60kg 
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 Kadar hemoglobin : 13-17gr/% 

 Interval donor minimal 2 minggu sekali, satu tahun maksimal 24 kali disesuaikan dengan kondisi 

donor. 

 Bersedia menandatangani inform consent 

 

 

  

Table 3. Primary and Key Secondary End Points, According to Treatment Group. 
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Donor platelet berlangsung dengan cara menyuntikkan sebuah jarum pada lengan pendonor, 

selang-selang kecil akan dihubungkan dari jarum yang ditusukkan, darah diambil dialirkan kedalam kit 

kemudian diproses oleh mesin pemisah darah untuk memisahkan platelet dari whole blood, dan 

komponen darah lain akan dikembalikan kedalam tubuh donor. Proses pengambilan darah, pemisahan 

platelet dan pengembalian darah donor disebut dengan satu putaran (1 cycle}. Hal ini dapat dilakukan 

Table 3. Adverse Events, According to Treatment Group.* 
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berulang sesuai dengan jumlah platelet yang kita inginkan. Prosedur pengambilan platelet apheresis 

memakan waktu + 1 s/d 2 jam (bila diambil donor biasa + 7 menit)  sehingga akhirnya didapat 

konsentrat platelet yang volumenya 25-40 ml/unit yang berisi minimal 5,5×1010 platelet dan beberapa 

sel darah merah yang tercampur di dalamnya bersama plasma untuk mempertahankan pH di atas 6 

selama waktu penyimpanan. Keuntungan bagi pasien vang mendapatkan darah platelet apheresis : 

 Kualitas : Hasil murni platelet (sel thrombocyte) tanpa sel darah merah, miskin leucocyte (<1x106 

selleucocyte) sehingga mengurangi reaksi HLA Alloimunisasi, sangat mengurangi penularan 

Cytomegalovirus (CMV) dan mengurangi panas akibat reaksi transfusi darah non haemolytic. 

 Kuantitas : Satu orang donor dapat menghasilkan platelet 1-2 dosis (1 dosis setara dengan 10 

kantong platelet manual) (tergantung jumlah platelet donor) 

  Jumlah trombosit akan pulih kembali 100% dalam waktu 2x24 jam. 

Dengan satu unit konsentrat platelet biasanya akan menaikkan jumlah platelet sebesar 9.000-

11.000 /m3 luas badan. Sehingga untuk keadaan trombositopenia yang berat dibutuhkan sampai 8-10 

unit.(3,5). Indikasi transfusi trombosit adalah keadaan trombositopeni yang mengancam jiwa. Apabila 

jumlah trombosit menurun sampai kira-kira 20.000/mm3 biasanya menyebabkan perdarahan otak yang 

berakibat fatal(9). 

Indikasi transfusi trombosit dapat digolongkan sebagai berikut : 

1. Trombositopeni akibat produksi trombosit berkurang. 

a. Pasien dengan keganasan yang mendapatkan radiasi, khemoterapi intensif 

b. Anemia aplastik 

c. Sindroma mielodisplasi 

2. Trombositopeni karena kehilangan darah, disterilisasi atau sekuestrasi. 

a. Transfusi massif 

b. Operasi bypass cardiopulmoner 

3. Kelainan trombosit kualitatif 

a. Kelainan congenital  

b. Kelainan didapat (penyakit mieloproliferasi)(5) 

 

Belakangan  ini ASA merekomendasikan bahwa :  

1. Transfusi trombosit profilaksis tidak efektif dan jarang diindikasikan jika trombositopenia disebabkan 

oleh destruksi trombosit (misalnya idiopathic trombositopenia purpura). 
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2. Transfusi trombosit profilaksis jarang diindikasikan pada pasien-pasien operasi dengan 

trombositopenia karena dapat menurunkan produksi trombosit bila jumlah trombositnya lebih 

besar dari 100.000/mm3 dan biasanya diindikasikan jika trombosit di bawah 50.000/mm3. 

Penentuan apakah pasien dengan jumlah trombosit intermediat (50.000-100.000/mm3 ini 

membutuhkan terapi sebaiknya didasarkan pada resiko perdarahan. 

3. Pasien bedah dan pasien obstetrik dengan perdarahan mikrovaskuler biasanya membutuhkan 

transfusi trombosit jika trombositnya kurang dari 50.000/mm3 . Trombosit intermediat (50.000-

100.000/mm3) penentuan ini seharusnya didasarkan pada pasien-pasien dengan  resiko perdarahan 

yang besar. 

4. Persalinan pervaginam atau prosedur operasi yang ringan kehilangan darah mungkin tidak 

bermakna pada pasien dengan trombosit <50.000/mm3. 

5. Transfusi trombosit mungkin diindikasikan bila terbukti jumlah trombosit adekuat tapi terdapat 

disfungsi trombosit dan perdarahan mikrovaskuler(10). 

 

REAKSI TRANFUSI 

Konsentrat trombosit harus ditransfusikan secepat mungkin dalam waktu 2 jam sepanjang 

kondisi resipien memungkinkan. Trombosit diberikan sampai perdarahan berhenti atau masa 

perdarahan (bleeding time) pada 2 kali nilai kontrol normal. Kemungkinan komplikasi yang terjadi adalah 

menggigil, demam, dan alergi. Transfusi trombosit dapat menyebabkan allo-imunisasi yang 

menyebabkan pasien menjadi refrakter terhadap transfusi trombosit berikutnya(11). 

Potensi terjadinya reaksi tranfusi itu banyak, tapi pada saat ini masalah komplikasi hanya 

terdapat pada pasien yang perlu berulang ulang mendapat tranfusi atau memerlukan sejumlah darah 

yang banyak. Reaksi immunologi ini disebabkan oleh rangsangan aloantigen asing yang terdapat pada 

eritrosit, leukosit, trombosit dan protein plasma1. 

 

Reaksi tranfusi hemolitik, akibat berkembangnya antibody yang dapat bereaksi dengan antigen donor. 

Klinis dapat berat, mengancam kehidupan atau ringan saja.  Hemolisi terjadi segera di dalam sirkulasi, 

yang lambat terjadi di sistem retikulo endothelia(1,2). 

 Gejala klasik yang dikeluhkan pasien pada hemolitik paska tranfusi adalah sesak nafas, nyeri 

dada, hipotensi, mual dan nyeri punggung bawah. Beberapa gejala tersebut disebabkan oleh aktivitas 

komplemen kaskade dan pengeluaran sitokin. Dibawah general anasthesi, akut hemolitik akibat reaksi 
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tranfusi dapat menunjukkan tanda berupa peruahan warna urin atau diffuse, perdarahan pada 

pembedahan yang tidak terdeteksi(5). 

 Manajemen awal pada kecurigaan akut hemolikit tranfusi reaksi sebaiknya dimulai dengan 

segera menghentikan tranfusi, dilanjutkan dengan agresif hidrasi dengan larutan isotonic crystalloid dan 

berikan pendukung inotropik untuk adekut perfusi renal. Pasien tanpa intubasi sebaiknya dilakukan 

evaluasi ketat terhadap tanda tanda sridor, edema laryng, atau udema pulmonal. Sebaiknya dilakukan 

intubasi untuk membuat jalan nafas tetap aman(5,9). 

 Pasien dengan hemolitik akibat reaksi tranfusi sebaiknya dimonitoring ketat selama 24 jam 

berupa koagulasi, hemoglobin, dan creatinin serum(5). 

 

Febris non reaksi hemolitik tranfusi, muncul akibat alloimunisasi terhadap antigrn leukosit dan 

trombosit2. Demam disebabkan oleh pengeluaran sitokin berupa interleukin dan tumor necrosis faktor 

dari antibody platelet atau interaksi leukosit(5,11). 

 Manajemen awal berupa segera menghentikan tranfusi. Darah donor dan contoh serum pasien 

harus di kirim ke Bank darah untuk diperiksa. Dapat diberikan anti piretik dan hidrokortison(1). 

 

Reaksi tranfusi Alergi, sering terjadi dengan angka kejadian sekitar 1-3%, gambaran berupa urtikaria, 

“skin rashes” spasme bronkus, angio edema sampai renajatan anafilaktik. Semua reaksi alergi ini 

diperantarai oleh IgE resipien terhadap protein didalam plasma donor(1). 

 Tatalaksana pada pasien dengan gejala alergi akibat rekasi tranfusi dengan gejala alergi ringan 

berupa gatal dan bintik bintik merah adalah stop tranfusi dan berikan 25-50 mg dipenhydramine(5,11). 
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