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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Kadar bilirubin neonatus 

Bilirubin merupakan produk utama pemecahan sel darah merah oleh sistem 

retikuloendotelial. Neonatus akan memproduksi bilirubin dua kali lipat dari 

produksi bilirubin orang dewasa yaitu 8-10 mg/kgBB/hari, sedangkan pada orang 

dewasa sekitar 3-4 mg/kgBB/hari. Peningkatan produksi bilirubin pada neonatus 

disebabkan masa hidup eritrosit lebih pendek (70-90 hari) dibandingan dengan 

orang dewasa (120 hari), peningkatan degradasi heme dan turn over sitokrom, dan 

juga peningkatan sirkulasi bilirubin enterohepatik.
12,13

  Hal ini sering ditemukan 

pada awal kehidupan sampai minggu pertama, diikuti penurunan kadar bilirubin 

pada minggu – minggu berikutnya sampai kadar bilirubin sama seperti orang 

dewasa. Ikterus fisiologis apabila onsetnya setelah 24 jam pertama dan memuncak 

kadar bilirubinnya pada hari ke 3 – 5, dan menurun setelah hari ke 7,
14

 grafik 

kadar bilirubin pada neonatus dapat dilihat pada gambar.1 sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Kadar bilirubin pada neonatus pada minggu pertama kehidupan
 

Sumber : Sumber : Mac Mahon Jr, dkk
15
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Pada neonatus, sekitar 75% produksi bilirubin berasal dari katabolisme heme 

hemoglobin dari eritrosit sirkulasi. Satu gram hemoglobin akan menghasilkan 34 

mg bilirubin dan sisanya (25%) disebut early labelled bilirubin yang berasal dari 

pelepasan hemoglobin karena eritropoesis yang tidak efektif didalam sumsum 

tulang, jaringan yang mengandung protein heme (mioglobin, sitokrom, katalase, 

peroksidase) dan heme bebas.
12 

Dibeberapa institusi, bayi dinyatakan menderita
 
hiperbilirubinemia apabila 

kadar BTS (Bilirubin Total Serum) ≥12 mg/dL pada bayi aterm, sedangkan pada
 

bayi preterm bila kadarnya ≥10 mg/dL.
16

 

 

2.1.1 Metabolisme bilirubin 

Bilirubin adalah pigmen kristal berwarna jingga ikterus yang merupakan 

produk utama pemecahan sel darah merah oleh sistem retikuloendotelial. Reaksi 

oksidasi-reduksi yang terjadi pada metabolisme pemecahan heme dan 

pembentukan bilirubin sangat kompleks. Mula – mula sel darah merah mengalami 

hemolisis dan mengeluarkan hemoglobin, hemoglobin ini akan terurai menjadi 

heme, globin dan hemoprotein lainnya.  Selanjutnya, heme akan didegradasi oleh 

enzim pertama yaitu enzim heme oksigenase, dimana proses ini melibatkan 

Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate (NADPH) dan oksigen. Hasil dari 

proses ini adalah air, karbon monoksida yang diekskresikan kedalam paru, ion feri 

yang akan digunakan kembali untuk sintesis hem, dan biliverdin. Di dalam sitosol 

biliverdin akan direduksi menjadi bilirubin tak terkonjugasi dengan bantuan enzim 

biliverdin reduktase. Di jaringan perifer bilirubin tak terkonjugasi akan diikat oleh 
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albumin, diangkut oleh plasma ke dalam hati. Sel hepatosit mengubah bilirubin 

tak terkonjugasi menjadi bilirubin terkonjugasi dengan menambahkan molekul 

asam glukuronat, dan dikatalisis oleh enzim glukuronil transferase. Tahap 

selanjutnya adalah mensekresikan bilirubin terkonjugasi ke dalam empedu melalui 

mekanisme transpor aktif. Setelah itu, bilirubin terkonjugasi di salurkan ke usus, 

sewaktu bilirubin terkonjugasi mencapai ileum terminal dan usus besar, bakteri 

usus mengeluarkan enzim glukuronida, dan mereduksi pigmen tersebut menjadi 

urobilinogen. Sebagian kecil urobilinogen direabsorpsi dan diekskresi ulang 

melalui hati sehingga membentuk siklus urobilinogen enterohepatik, dan sebagian 

besar yang lain di oksidasi oleh flora usus menjadi urobilin dan diekskresikan di 

tinja.
12,13,17

 Skema metabolisme dapat dilihat pada gambar.2 sebagai berikut: 
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Gambar 2. Metabolisme bilirubin 

Sumber : Mac Mahon Jr, dkk
15

 

 

2.1.2 Faktor risiko peningkatan kadar bilirubin 

Pada keadaan fisiologis kadar bilirubin neonatus akan naik setelah 24 jam 

pertama dan mencapai puncaknya pada hari ke 3 – 5 hari, menurun setelah hari ke 

7. Sedangkan pada keadaan non fisiologis, kenaikan bilirubin > 0,5 mg/ dl/ jam 
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sebelum usia 24 jam dan menetap sampai > 8 hari bayi cukup bulan atau > 14 hari 

pada bayi prematur.
 
Pada neonatus peningkatan kadar bilirubin biasanya adalah 

bilirubin tak terkonjugasi. Faktor risiko terjadinya peningkatan kadar bilirubin 

pada neonatus adalah sebagai berikut : 
18

 

a. Ras 

Pada ras kulit berwarna memiliki resiko terjadinya hiperbilirubinemia akibat 

defisiensi enzim G6PD.
19,20,21

 Peranan enzim G6PD dalam mempertahankan 

keutuhan sel darah merah serta menghindarkan kejadian hemolitik, terletak 

pada fungsinya dalam jalur pentosa fofat yaitu menyediakan NADPH.
 7,22

 

b. Diabetes militus (DM) 

DM bisa mengakibatkan peningkatan kadar bilirubin karena segera setelah 

lahir terjadi pemutusan aliran darah ibu ke janin, akibatnya suplai glukosa 

dari ibu  juga terhenti. Namun, insulin masih tetap diproduksi oleh pankreas 

bayi sebagai adaptasi terhadap kondisi hiperglikemia sebelumnya. Hal ini 

yang menyebabkan hipoglikemia pada bayi yang baru lahir, hiperinsulinemia 

pada janin dapat menyebabkan peningkatan sintesis glikogen, lipogenesis dan 

sintesis protein dalam tubuh janin. Sebagai hasil akhirnya, janin tumbuh 

melebihi ukuran normal pada semua tingkat usia kehamilan, sehingga sering 

terjadi penyulit pada proses persalinan dan resiko prematuritas (fungsi hepar 

imatur) yang menyebabkan uptake hepar dan konjugasi bilirubin yang 

menurun.
23 
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c. Ketidaksesuaian golongan darah dan Rh 

Ketidaksesuaian golongan darah dan Rh dapat meningkatkan kadar bilirubin 

neonatus karena pada keadaan ini sel darah merah janin akan diserang oleh 

antibodi dari ibu, sehingga terjadi hemolisis dan peningkatan katabolisme 

heme dan produksi bilirubin.
24 

d. Pemberian ASI 

Pada ASI terdapat kandungan enzim inhibitor glukoronil transferase, enzim 

glukoronil transferase ini berfungsi mengubah bilirubin tak terkonjugasi 

menjadi bilirubin terkonjugasi dengan menambahkan molekul asam 

glukuronat. Dengan demikian, terdapatnya banyak bilirubin yang tak 

terkonjugasi dalam darah akibat terhambatnya proses tersebut.
 
Akan tetapi, 

Pada beberapa neonatus asupan ASI yang kurang akan menyebabkan 

peningkatan siklus enterohepatik karena berkurangnya bakteri usus yang 

memecah bilirubin.
23,25 

e. Asfiksia 

Asfiksia merupakan faktor yang mempermudah terjadinya infeksi sistemik. 

Cidera sel akibat hipoksia akan memacu respon peradangan dan terjadi 

perubahan pada sistem limfatik, yaitu peregangan sel pembatas pembuluh 

limfe terkecil, dengan demikian akan mempermudah mikroorganisme masuk 

kedalam pembuluh limfe dan diteruskan kealiran pembuluh darah, menyebar 

ketempat lain. Aktifitas kemotaksis lekosit dan mekanisme mikrobisidal sel 

polimorfonuklear terhambat, mengakibatkan mudahnya kuman berkembang 
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biak.
26

 Beberapa kuman dapat menyebabkan kegagalan hati untuk 

mengkonjugasikan bilirubin, seperti toxoplasma.
27 

f. Trauma lahir 

Beberapa faktor risiko terjadinya trauma lahir antara lain : primigravida, 

partus presipitatus, letak janin abnormal, penilaian feto-pelvik yang 

meragukan dan oligohidramnion. Demikian pula dengan cara dan jenis 

persalinan akan turut menentukan berat ringannya trauma lahir. Trauma lahir 

merupakan salah satu faktor terjadinya hiperbilirubinemia karena terdapat 

risiko terjadinya perdarahan tertutup (sefalhematom) sehingga meningkatkan 

hemolisis sel darah merah.
28

 

g. Infeksi  

Pada neonatus yang mengidap toxoplasmosis kongenital, ditemukan infiltrasi 

sel limfosit pada traktus portal dan sinusoid. Sel hepatosit juga mengalami 

nekrosis sehingga sel hepatosit kehilangan fungsinya untuk 

mengkonjugasikan bilirubin.
27

 

h. Prematuritas 

Pada neonatus prematur terjadi peningkatan bilirubin yang masuk kedalam sel 

hepatosit, hal ini disebabkan karena umur eritrosit yang pendek, 

meningkatnya jumlah eritrosit dan meningkatnya siklus enterohepatik. Oleh 

karena itu, terjadilah hiperbilirubinemia pada neonatus prematur.
29 

i. Obat 
 

Salah satu obat yang memiliki faktor resiko meningkatkan bilirubin pada 

neonatus adalah Atazanavir (ATV), ATV merupakan obat anti viral yang 
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digunakan oleh ibu hamil yang mengidap HIV, neonatus dari ibu yang 

menggunakan ATV harus dipantau kadar bilirubinnya karena melalui 

plasenta bilirubin tak terkonjugasi milik ibu bisa beralih ke dalam janin atau 

ATV masuk dalam metabolisme bilirubin pada janin.
30

 

 

2.2 Golongan darah 

Darah mengandung banyak komponen – komponen penting sistem imun, sel 

– sel hematopoietik, protein dan cairan yang bersirkulasi ke seluruh tubuh. Sel 

darah merah memiliki reseptor antigen yang dapat mengikat antibodi pada 

permukaannya.
31

 Golongan darah menurut sistem ABO dapat diwariskan dari 

orang tua kepada anaknya. Land- Steiner membedakan darah manusia kedalam 

empat golongan yaitu O, A, B, dan AB. Penggolongan darah ini disebabkan oleh 

macam antigen yang dikandung oleh sel darah merah. Pembagian ini dapat dilihat 

dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 2. Pembagian golongan darah menurut sistem ABO 

Golongan 

darah 

Antigen yang terdapat 

dalam sel darah merah 

Antibodi yang 

terdapat dalam serum 

Genotipe 

A antigen A  Anti-B AA atau AO 

B antigen B  Anti-A BB atau BO 

AB antigen A dan antigen B  - AB 

O - Anti-A and Anti-B OO 
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Golongan darah A memiliki antigen A dan antibodi anti – B, golongan 

darah B memiliki antigen B dan antibodi anti – A, golongan darah O tidak 

memiliki antigen dan memiliki antibodi anti – A dan antibodi anti – B, dan 

golongan darah AB memiliki antigen A dan antigen B dan tidak memiliki antibodi 

anti – A dan Anti – B.
32,33

 

2.2.1 Antigen sel darah merah 

Sel darah merah (eritrosit) merupakan komponen darah yang memiliki bentuk 

diskus bikonkaf dengan diameter kira – kira 7,8 mikrometer dan dengan ketebalan 

2,5 mikrometer pada bagian yang paling tebal serta 1 mikrometer atau kurang di 

bagian tengahnya, tidak berinti, dan mengandung hemoglobin sebagai pengangkat 

oksigen dan pemberi warna merah pada darah. Sel ini mempunyai masa hidup 

yang singkat yaitu selama 120 hari. Akan tetapi, Sel darah merah memiliki sifat 

unik yaitu fleksibel, mudah berubah bentuk sehingga dapat melalui pembuluh 

darah kapiler, dan segera dapat kembali ke bentuk semula.
34

 Lapisan luar sel 

darah merah berupa suatu membran yang mempunyai tiga lapisan yaitu lapisan 

paling luar dan paling dalam adalah lapisan protein hidrofilik, sedangkan lapisan 

tengahnya berupa bimolekuler fosfolipid sebagai lapisan hidrofobik. Permukaan 

sel darah merah akan saling tolak menolak satu dengan yang lainnya karena 

bermuatan listrik negatif. Antigen merupakan substansi spesifik yang mampu 

menstimuli suatu respon imun untuk memproduksi antibodi yang spesifik pula. 

Antigen golongan darah terutama terdiri dari senyawa protein dan subtansi 

glikolipid yang terletak di permukaan membran atau di dalam membran sel darah 

merah dalam jumlah yang sangat banyak. Umumnya gen golongan darah bersifat 



17 

 

 

dominan, setiap gen bertanggung jawab pada proses produksi ratusan reseptor 

antigen yang terletak di permukaan sel darah merah. Hal ini penting dan 

diperlukan karena molekul antibodi akan berpasangan dengan antigen yang sesuai 

pada setiap sel darah merah sebelum terjadi aglutinasi.
35

 

Karakteristik kimiawi antigen golongan darah terdiri dari senyawa protein 

atau glikolipid, dan spesifikasinya ditentukan karena adanya penambahan 

senyawa glukosa terhadap substansi prekursor. Substansi prekursor terdiri dari 

empat molekul glukosa yaitu satu molekul N-asetil-glukosamin (GNAc), satu 

molekul N-asetil galaktosamin (GAL Nac), dan dua molekul galaktosa (GAL). 

Dikenal dua tipe substansi prekursor yaitu rantai tipe I dan tipe II yang berbeda 

pada ikatan rantai terminal molekul galaktosa terhadap subterminal molekul N-

asetil-glukosamin. Susunan kimiawi antigen golongan darah perlu dikenali karena 

adanya persamaan dengan substansi cairan sekresi tubuh (air mata, air liur, semen 

dan cairan kista) yang dapat pula bersifat sebagai antigen. Substansi golongan 

darah secara kuantitatif jumlahnya relatif sedikit di sel darah merah dan hanya 

larut dalam alkohol, sedangkan subtansi antigen cairan sekresi tubuh secara 

kuantitatif berjumlah lebih besar dan larut dalam air.
35, 36

 

Reactive antigen sites yang berada di permukaan membran sel darah merah 

neonatus jumlahnya kurang dibandingkan dengan sel darah merah orang dewasa 

dan jaraknya pun lebar. Sering terjadi kegagalan uji antiglobulin direk pada sel 

darah merah neonatus karena diperlukan jumlah minimal lapangan pandang untuk 

menimbulkan reaksi ini yaitu 150 molekul setiap sel darah merah untuk dapat 
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memberi hasil uji antiglobulin direk positif, baik pada neonatus maupun orang 

dewasa.
35,36

 

Suatu proses hemolisis dapat terjadi pada neonatus yang mempunyai hasil uji 

antiglobulin direk negatif, kemudian mendapatkan tranfusi darah orang dewasa 

dengan golongan darah yang sama dengan golongan darah neonatus. Hal ini 

dikarenakan Reactive antigen sites di sel darah merah neonatus yang jumlahnya 

sedikit sehingga belum cukup memberikan hasil uji antiglobulin direk positif. 

Sebagian antibodi golongan darah tersebut yang masih bebas akan bereaksi 

dengan antigen sel darah merah donor orang dewasa yang mempunyai jumlah 

Reactive antigen sites lebih banyak, maka terjadilah destruksi sel darah merah 

donor hingga dapat menimbulkan hiperbilirubinemia pada bayi.
36 

 

2.2.2 Antibodi golongan darah 

Sel darah merah yang masuk kedalam neonatus melalui proses tranfusi darah 

atau melalui plasenta maka dianggap sebagai substansi antigenik bersifat benda 

asing terhadap neonatus, menyebabkan produksi antibodi spesifik terhadap sel 

darah merah tersebut.
35

 

Antibodi terhadap sel darah merah dapat pula ditemukan dalam serum 

seseorang yang belum pernah terkontaminasi oleh antigen sel darah merah, 

antibodi yang terbentuk dikenal sebagai antibodi alamiah (naturally occuring 

antibodies). Antibodi ini umumnya sebagai hasil stimulasi dari luar misalnya oleh 

bakteri atau makanan. Antibodi dikelompokkan dalam lima kelas, yaitu: IgG, 

IgM, IgA, IgE, dan IgD. Antibodi alamiah anti-A dan anti-B ibu golongan darah 
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O umumnya adalah IgG, dimana IgG merupakan satu – satunya antibodi yang 

dapat menembus plasenta, sedangkan ibu golongan A dan B umumnya memiliki 

antibodi IgM yang tidak dapat melintasi plasenta. Oleh karena itu, adanya antibodi 

alamiah ibu golongan darah O yang melahirkan bayi golongan A atau B ini 

memungkinkan terjadinya reaksi antigen – antibodi ibu dan janin.
35 

 

2.2.3 Transport lintas plasenta pada kehamilan  

Janin dan ibunya dipisahkan oleh membran fetal plasenta, yang berfungsi 

sebagai pertukaran substansi antara sirkulasi janin dan ibu. Plasenta terdiri dari 

dua komponen yaitu (1) bagian maternal dibentuk oleh endometrium yang disebut 

sel desidua, dan (2) bagian fetal yang berasal dari korion. Dalam mempertahankan 

kehamilan dan perkembangan janin, plasenta mempunyai peranan penting yaitu 

(1) memberi makan pada janin (nutritif), (2) sebagai alat yang mengeluarkan 

bekas metabolisme (ekskresi), dan (3) sebagai alat yang memberi zat asam, dan 

mengeluarkan CO2 (respirasi), (4) membentuk hormon, (5) menyalurkan berbagai 

antibodi ke janin. Salah satu aktifitas plasenta yang ikut berperan dalam 

peningkatan kadar bilirubin yakni masalah transfer substansi lintas plasenta yaitu 

antigen sel darah merah janin dan antibodi golongan maternal. Sampai masa 

gestasi 20 minggu, membran plasenta terdiri atas empat lapis (a) sinsisiotrofoblas, 

(b) sitotrofoblas, (c) jaringan ikat vili, (d) endotel kapiler fetal. Semakin  

bertambahnya umur kehamilan, membran plasenta secara progresif menjadi lebih 

tipis sehingga banyal kapiler fetal terletak sangat dekat dengan membran tersebut. 

Dengan demikian, memudahkan transfer substansi lintas plasenta.
37,38
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2.3 Hubungan kadar bilirubin dengan perbedaan golongan darah neonatus 

dan ibu 

Peningkatan kadar bilirubin akibat perbedaan golongan darah merupakan 

salah satu penyebab tersering penyakit hemolitik neonatal.
6
 Penyakit hemolitik 

neonatal adalah abnormal pecahnya sel darah merah pada janin atau neonatus, hal 

ini biasanya karena antibodi yang dibuat oleh tubuh ibu yang ditujukan terhadap 

sel darah merah janin. Perbedaan golongan darah janin atau neonatus dan ibu 

berpotensi untuk menjadi penyebab penyakit hemolitik neonatal.
35

  

Penyakit hemolitik neonatal disebabkan oleh reaksi antigen – antibodi ibu dan 

janin, meskipun sirkulasi darah ibu dan janin terpisah, terkadang darah janin dapat 

mencapai sirkulasi maternal melalui retakan kecil pada pembuluh darah plasenta. 

Mekanisme pertahanan natural ibu berespon terhadap sel asing dengan 

memproduksi antibodi. Antibodi ini dapat kembali ke plasenta dan melisis sel 

darah merah janin, peningkatan hemolisis sel darah merah janin tersebut akan 

memicu peningkatan produksi bilirubin janin. Semakin tinggi titer antibodi, makin 

besar kemungkinan transfer antibodi lintas plasenta dan makin tinggi pula 

kemungkinan terjadinya penyakit hemolitik neonatal akibat perbedaan golongan 

darah ibu dan janin.
37,38 

Peningkatan bilirubin pada neonatus akibat perbedaan golongan darah 

neonatus dan ibu lebih sering ditemukan pada bayi golongan darah A atau B dan 

ibu golongan darah O, dan angka kejadiannya berbeda bermakna dibandingkan 

dengan kehamilan pada ibu golongan darah A atau B. Hal ini disebabkan karena 

antibodi anti-A atau anti-B pada ibu golongan darah O umumnya adalah kelas IgG 
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yang dapat menyeberang lintas plasenta, sedangkan pada ibu golongan darah A 

atau B umumnya adalah kelas IgM yang tidak dapat menyeberang plasenta.
39 

Kehamilan dari ibu golongan darah O dengan janin golongan darah A atau B 

ditemukan sekitar 15-40% dari seluruh kehamilan,
40

 di Jakarta ditemukan sekitar 

38,1% ibu bergolongan darah O melahirkan bayi golongan darah A atau B.
25 

Pada 

penelitian sebelumnya oleh Michael Kaplan di Israel menunjukan dari 164 

neonatus, yang terdiri 111 adalah golongan darah A dan 53 adalah golongan darah 

B. Dari 164 neonatus 85 (51,8%) berkembang menjadi hiperbilirubinemia, yang 

cenderung lebih banyak pada neonatus golongan darah B daripada neonatus 

golongan darah A (62,3% vs 46,8%). Selain itu, hiperbilirubinemia pada umur < 

24 jam juga paling banyak diderita pada neonatus golongan darah B dari pada 

neonatus golongan darah A (93,9% vs 48,1%).
41 


