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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Talasemia merupakan penyakit bawaan yang diturunkan dari salah satu 

orangtua kepada anaknya sejak masih dalam kandungan. Talasemia terjadi akibat 

perubahan atau kelainan pada gen globin α atau β sebagai pengatur produksi rantai 

α atau β yang merupakan penyusun dari Hemoglobin (Hb).
1–3

 Perubahan atau 

kelainan pada gen globin α atau β ini menyebabkan produksi hemoglobin 

terganggu dan umur sel eritrosit menjadi lebih pendek dari sel eritrosit normal 

yang berkisar 120 hari.
4,5

 

Sel eritrosit yang mudah rusak atau memiliki siklus yang lebih pendek dari 

normal ini mengakibatkan tubuh mudah mengalami anemia (kekurangan sel 

eritrosit), cepat merasa lelah, insomnia, mudah mengalami infeksi berulang, sakit 

kepala, dan mengalami keseimbangan tubuh yang menurun.
4,6

 

Penderita talasemia membutuhkan transfusi darah yang mengandung sel 

eritrosit yang sehat secara berkala yang sesuai dengan jenis talasemia yang 

diderita untuk bertahan hidup.
7
 Penderita yang terlambat ditangani atau terlambat 

mendapat pasokan darah akan berakibat fatal hingga dapat mengancam jiwanya. 

Transfusi yang sering dilakukan ini menyebabkan terjadinya severe iron overload 

atau toksisitas besi yang menyebabkan penderita berpotensi mengalami disfungsi 

hati, jantung, dan organ endokrin.
7–10

 Penderita talasemia memiliki resiko 

mengalami hipotirodisme dan seharusnya melakukan screening secara regular.
11
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Jumlah prevalensi hipotiroid akibat toksisitas besi pada pasien ß – thalassemia 

disebutkan sebesar 0-35%.
8
 

Penelitian oleh Sabato, A.R. dkk. (1983) menunjukkan bahwa dari 114 

pasien talasemia yang diperiksa, ditemukan 9 orang memiliki kadar T3 yang 

rendah (sick euthyroid syndrome).
12

 Penelitian oleh Dewi Ratih dkk (2011) 

menunjukkan sebanyak 20% dari 20 pasien yang diperiksa mengalami 

hipotiroidisme.
8
 

Hipotiroidisme ditandai dengan menurunnya hormon T3 dan T4 yang 

merupakan hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid.
13

 Sekitar 90% produk yang 

disekresi kelenjar tiroid adalah T4, namun T3 memiliki aktivitas biologik empat 

kali lipat lebih kuat dibandingkan T4. Sebagian besar T4 yang diekskresikan 

kelenjar tiroid diubah menjadi T3 di perifer dengan pelepasan satu ion iodium, 

dimana 80% T3 yang ada di sirkulasi darah berasal dari T4.
14

 

Hormon T3 hampir secara sempurna (>99,5%) beredar dalam sirkulasi 

darah berikatan dengan protein karier yang sebagian besar adalah thyroxine 

binding globulin (TBG), tetapi kadar protein karier ini sangat dipengaruhi oleh 

keadaan klinis lain misalnya kehamilan sehingga kadar free T3 (T3 yang tidak 

diikat protein) dianggap lebih relevan untuk menunjukkan status klinis pasien 

dibanding kadar total T3.
13,15

 Transfusi darah berulang merupakan paparan stress 

yang kronik. Paparan stress yang kronik dapat menyebabkan inflamasi yang 

berakibat pada penurunan hormon free T3.
16,17

 

Penelitian mengenai kadar hormon free T3 pada penderita talasemia belum 

pernah dilakukan di Indonesia. Peneliti disini bermaksud untuk meneliti apakah 
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sesuai pernyataan bahwa hormon tiroid, dalam hal ini free T3 juga menurun pada 

paparan kronik seperti transfusi darah berulang pada talasemia. 

1.2 Permasalahan penelitian 

1.2.1 Permasalahan umum penelitian 

Apakah ada hubungan antara lama dan frekuensi transfusi darah 

terhadap kadar free T3 pada penderita talasemia? 

1.2.2 Permasalahan khusus penelitian 

1. Berapa rerata  lama transfusi darah pada penderita talasemia? 

2. Berapa rerata frekuensi transfusi darah pada penderita 

talasemia? 

3. Berapa rerata kadar free T3 pada penderita talasemia? 

4. Apakah ada hubungan antara lama transfusi darah terhadap 

kadar free T3 pada penderita talasemia? 

5. Apakah ada hubungan antara frekuensi transfusi darah 

terhadap kadar  free T3 pada penderita talasemia? 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Menganalisis hubungan antara lama dan frekuensi transfusi darah 

terhadap kadar free T3 pada penderita talasemia 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui lama transfusi darah pada penderita talasemia 

2. Mengetahui frekuensi transfusi darah pada penderita 

talasemia 
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3. Mengukur kadar free T3 pada penderita talasemia 

4. Menganalisis hubungan antara lama transfusi darah 

terhadap kadar free T3 pada penderita talasemia 

5. Menganalisis hubungan antara frekuensi transfusi darah 

terhadap kadar free T3 pada penderita talasemia 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Memberikan informasi mengenai hubungan antara lama dan frekuensi 

transfusi darah terhadap kadar free T3 pada penderita talasemia 

sehingga dapat dicegah efek lebih lanjut dari keadaan hipotiroid yang 

dialami atau akan dialami oleh penderita talasemia 

2. Menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut 

1.5 Keaslian penelitian 

Penelitian mengenai kadar hormon tiroid pada penderita talasemia telah 

cukup mendapatkan perhatian, akan tetapi pengukuran free T3 sendiri belum 

pernah dilakukan, pada penelitian lain biasanya yang diteliti adalah kadar TSH, 

T4, dan T3. 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No. Judul Penelitian Metode Hasil Penelitian 

1. Sabato, A. R., et al. 

Primary hypothyroidism 

and the low T3 syndrome 

in thalassaemia major. 

1983
12

 

Cross 

sectional 

Pada 114 pasien talasemia 

yang diperiksa, ditemukan 

bahwa 9 orang memiliki 

kadar T3 yang rendah 

(sick euthyroid syndrome) 

2. Hashemi A., MD, et al. 

Hypothyroidism and 

Cross 

sectional 

14 pasien dari 65 pasien 

yang diperiksa mengalami 
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Serum Ferritin Level in 

Patients with Major β 

Thalassemia. 2011
3
 

hipotiroidisme (dilihat dari 

kadar T4 rendah dan TSH 

tinggi) 

3. Solanki, U. S., et al 

Assessment of Thyroid 

Function in Multi-

Transfused Children of β 

Thalassemia Major with 

Iron Overload. 2014
10

 

Cross 

sectional 

Dalam 50 kasus, 

didapatkan 32 pasien 

euthyroid, 17 pasien 

subclinical hypothyroid, 

dan 1 pasien clinical 

hypothyroid 

4. Asif, M., et al. 

Effect of multiple blood 

transfusions on hormonal 

profile in thalassemia 

children. 2014
6
 

Experimental Kadar T3, T4, testosteron, 

dan estradiol ditemukan 

menurun, sedangkan kadar 

progesteron ditemukan 

meningkat secara 

signifikan pada 80 pasien 

anak-anak di Alled 

Hospital, Pakistan 

5. Shahramian, I., et al. 

Correlation between 

Serum Leptin Level and 

Thyroid Hormones in 

Children with Major 

Beta-Thalassemia. 

2013
5
 

Cross 

sectional 

Rerata kadar thyroxin 

(T4), triiodothyronine 

(T3), dan thyroid- 

stimulating hormone 

(TSH) serum pada 90 

pasien anak usia 6 – 16 

tahun adalah  0,94 ±3,56; 

1,28 ± 0,46; dan 2,85 ±3, 

44 

6. Ratih P D, Susanto R, 

Sudarmanto B. Pengaruh 

Deferasirox Terhadap 

Kadar T4 dan TSH pada 

Ferritin Tinggi. 2011
8
 

Pre and post 

test design 

Hipotiroidisme ditemukan 

sekitar 20%. 


