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ABSTRAK 

Latar Belakang: Thalassemia adalah penyakit kelainan darah herediter dimana 

terjadi penurunan kadar Hb dan lisis eritrosit yang mengakibatkan anemia, sehingga 

penderita thalassemia membutuhkan transfusi berulang. Transfusi darah dapat 

menyebabkan iron overload yang dapat berujung pada komplikasi endokrin, salah 

satunya disfungsi tiroid terutama hipotiroidisme. Kadar TSH merupakan indikator 

yang sensitif untuk screening hipotiroid.  

Tujuan: Menganalisis hubungan antara jumlah transfusi darah dengan kadar TSH 

pada pasien thalassemia. 

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan belah lintang. Sampel adalah serum darah 40 pasien thalassemia yang 

rutin menerima transfusi di PMI Semarang. Pemeriksaan kadar TSH serum dilakukan 

dengan TSH EIA Kit. Data jumlah transfusi dari awal diagnosis sampai penelitian ini 

dilakukan didapatkan melalui anamnesis. Hubungan antara jumlah transfusi dengan 

kadar TSH kemudian dianalisis menggunakan uji Spearman.  

Hasil: Kadar TSH normal pada 30 subjek (75%) dan meningkat pada 10 subjects 

(25%). Rerata kadar TSH dari seluruh subjek adalah 5,52±5,39 µU/mL sedangkan 

rerata jumlah transfusi adalah 147±97,77 kali. Kemudian hipotesis diuji 

menggunakan uji Spearman. Tidak didapatkan hubungan yang bermakna diantara 

jumlah transfusi dengan kadar TSH (p=0,851). 

Kesimpulan: Tidak didapatkan hubungan antara jumlah transfusi dengan kadar TSH 

pada pasien thalassemia. 

Kata Kunci: jumlah transfusi, kadar TSH, thalassemia. 
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ABSTRACT 

Background: Thalassemia is a hereditary defect of the blood which lowers the 

hemoglobin levels and causes lysis of erythrocytes. Thalassemia will eventually cause 

anemia that requires the patients to receive blood transfusion regularly. Blood 

transfusion causes iron overload that can lead to endocrine complications, one of 

which is thyroid dysfunction especially hypothyroidism. Thyroid Stimulating 

Hormone (TSH) is a sensitive indicator for screening in hypothyroidism. 

Aim: To analyze the correlation between the number of blood transfusion and TSH 

levels in thalassemia. 
Method: This study was an analytical observational study with cross-sectional 

approach. Samples were taken from the blood serum of 40 thalassemia patients who 

regularly receive blood transfusion at PMI Semarang. Serum TSH levels were 

analyzed using TSH EIA Kit. Information regarding the number of blood transfusion 

the patients have received starting from diagnosis until this study was done was 

obtained through anamnesis. The correlation between the two was later analyzed 

using Spearman test. 

Results: TSH levels were normal in 30 subjects (75%) and elevated in 10 subjects 

(25%). The mean of TSH levels in all subjects were 5,52±5,39 µU/mL while the mean 

of transfusion number was 147±97,77 times. Hypothesis was later analyzed using 

Spearman test. There was no significant correlation between the two with p=0,851. 

Conclusion: There is no correlation between the number of transfusion and TSH 

levels in thalassemia patients.  

Keywords: the number of transfusion, TSH levels, thalassemia. 

 


