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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Talasemia adalah suatu kelainan hemoglobin yang diturunkan secara autosomal resesif 

akibat terganggunya sintesis rantai globin dan menyebabkan anemia hemolitik yang kronis 

(Permono,2005). Berdasarkan manifestasi klinisnya talasemia dibagi menjadi tiga kelompok 

yaitu talasemia mayor yang sangat tergantung pada transfusi, talasemia minor/karier tanpa 

gejala, dan talasemia intermedia. Talasemia mayor dapat berakibat fatal apabila penderita 

tidak segera mendapatkan transfusi darah berkala disertai pemberian terapi pengikat / kelasi 

besi. Pemberian transfusi berkala dalam jangka panjang menyebabkan penimbunan zat besi 

yang berlebihan (hemosiderosis) dan menyebabkan komplikasi pada berbagai organ tubuh 

seperti jantung, paru, ginjal, dan hati. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa komplikasi 

pada jantung merupakan penyebab utama  kematian pada penderita talasemia mayor 

(Aessopos,2001). Hal ini selain berhubungan dengan penumpukan zat besi juga disebabkan 

oleh keadaan anemia kronis yang menyebabkan remodelling pembuluh darah, dan 

hiperkoagulasi darah (sering ditemukan pasca splenektomi) yang menyebabkan trombus dan 

emboli pembuluh darah. Penelitian terbaru menyatakan bahwa hipertensi pulmonal sering 

ditemukan pada penderita talasemia dan memiliki peran penting dalam kejadian gagal 

jantung kanan dan kematian pada talasemia tetapi penelitian tentang hal ini belum banyak 

dipublikasikan (Hahalis,2001; Vogel,2002) . 

Hipertensi pulmonal ditemukan pada 50-75% pasien talasemia. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi antara lain tingginya curah jantung pada keadaan anemia, gangguan fungsi 

sistolik ventrikel kiri, hemosiderosis paru kronis, infeksi saluran napas yang berulang, 
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hipoksemia, dan fibrosis paru. Teori lain menyebutkan hubungan antara hiperkoagulasi darah 

dan tromboemboli pada arteri pulmonalis, hal ini terlihat pada  penderita talasemia pasca 

splenektomi dimana terjadi peningkatan jumlah kasus hipertensi pulmonal. Mekanisme pasti 

belum diketahui secara jelas (Phrommintikul,2006). 

Diagnosis hipertensi pulmonal ditegakkan apabila ditemukan tekanan arteri pulmonalis ≥ 

20 mmHg pada keadaan istirahat atau ≥ 30 mmHg pada saat aktivitas (Rich,2000; 

Widlitz,2003). Cara perhitungannya adalah dengan menjumlahkan nilai gradien regurgitasi 

trikuspid saat sistolik dengan tekanan atrium kanan yang diasumsikan sebesar 10 mmHg.  

Hal ini  dilakukan dengan menggunakan alat ekokardiografi. Adanya regurgitasi trikuspid 

sendiri terlihat dengan teknik color flow mapping pada saat ekokardiografi (Oemar,2005). 

Penelitian mengenai hubungan antara talasemia dan gangguan fungsi jantung paru sudah 

beberapa kali dipublikasikan. Vogel (2002) meneliti disfungsi jantung yang disebabkan 

penimbunan zat besi berlebih pada miokardium.  Phrommintikul (2006) menyatakan adanya 

hubungan bermakna antara trombositosis pasca splenektomi dengan kejadian hipertensi 

pulmonal. Hahalis (2001) dan Aessopos (2001)  meneliti hubungan  talasemia dengan 

hipertensi pulmonal dan gagal jantung kanan. Penelitian di Jakarta, Indonesia oleh 

Rahayuningsih dkk (2004) menyatakan tingginya angka kejadian hipertensi pulmonal pada 

penderita talasemia mayor usia 12-26 tahun. Penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi hipertensi pulmonal pada talasemia mayor belum pernah dilakukan di 

Indonesia. Hal inilah yang mendasari dilakukannya penelitian ini karena kami ingin 

mengetahui kejadian hipertensi pulmonal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada 

penderita talasemia mayor anak khususnya di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara kadar hemoglobin, trombosit, dan feritin 

dengan kejadian hipertensi pulmonal pada penderita talasemia anak di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Meneliti dampak penyakit talasemia terhadap kejadian hipertensi pulmonal pada 

populasi talasemia anak di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

i. Mendapatkan gambaran karakteristik demografik penderita talasemia anak 

di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

ii. Mendapatkan data status hematologik (hemoglobin, trombosit, feritin) 

penderita talasemia anak di RSUD Dr. Moewardi  Surakarta. 

iii. Menilai adanya hipertensi pulmonal pada penderita talasemia anak di 

RSUD Dr.Moewardi  Surakarta. 

iv. Menganalisis hubungan antara status hematologik (kadar hemoglobin, 

trombosit, dan feritin) dengan kejadian hipertensi pulmonal pada penderita 

talasemia anak di RSUD Dr.Moewardi  Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat di Bidang Akademik 
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i. Mendapatkan dan menganalisis hubungan status hematologik penderita 

talasemia anak dengan angka kejadian hipertensi pulmonal. 

ii. Data yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan mampu menurunkan 

angka morbiditas dan mortalitas talasemia. 

2. Manfaat di Bidang Pelayanan 

i. Memberikan informasi pada penderita talasemia anak mengenai 

komplikasi yang mungkin diderita, khususnya komplikasi hipertensi 

pulmonal. 

ii. Sebagai pertimbangan untuk pemberian terapi tambahan pada penderita 

talasemia anak dengan komplikasi hipertensi pulmonal. 

 

 

3. Manfaat di Bidang Kedokteran Keluarga 

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu dokter keluarga untuk 

melakukan skrining hipertensi pulmonal pada penderita talasemia anak secara dini 

sehingga dapat mengurangi risiko morbiditas dan mortalitas talasemia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Talasemia 

1. Definisi 

Talasemia adalah kelainan genetik yang terjadi akibat gangguan sintesis rantai 

globin spesifik. Penyakit ini diturunkan secara autosomal resesif. Penyakit ini 

pertama kali dipublikasikan oleh Cooley pada tahun 1925 dan ditemukan pada 

penduduk di daerah Laut Tengah. Secara demografis juga banyak ditemukan di 

daerah Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. 

Secara klinis talasemia diklasifikasikan menjadi tiga grup yaitu talasemia mayor, 

talasemia minor / karier, dan talasemia intermedia.  Secara genetik diklasifikasikan 
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menjadi talasemia α-,β-, δβ-, atau εγδβ sesuai dengan rantai globin yang berkurang 

produksinya. Penelitian pada tahun 2003  melaporkan adanya sekitar 300.000 kasus 

baru talasemia setiap tahunnya di seluruh dunia, sementara di Indonesia  sendiri 

tercatat sekitar 8 juta penderita talasemia mayor (Wahidiyat,2003). Seringkali gen 

talasemia tertentu  diturunkan dari satu orangtua dan gen varian berbeda diturunkan 

dari orang tua lainnya. Interaksi beberapa gen ini menghasilkan manifestasi klinis 

yang beragam mulai dari yang ringan hingga menyebabkan kematian intrauterin 

(Permono,2005).  

2. Manifestasi Klinis 

Hampir seluruh kasus talasemia β menunjukkan gejala sejak lahir. Bayi tampak 

pucat, lemah, mudah terkena infeksi, sulit makan, dan gagal tumbuh. Dapat 

ditemukan splenomegali. Bila mendapatkan transfusi yang cukup maka 

pertumbuhannya dapat normal sampai usia pubertas, dengan risiko kelebihan zat besi 

/ hemosiderosis bila tidak mendapatkan terapi pengikat / kelasi besi. Efek 

penimbunan zat besi mulai tampak pada akhir dekade pertama terutama pada hati, 

jantung, dan endokrin. Penyebab mortalitas utama akibat penimbunan zat besi ini 

adalah gagal jantung, biasa terjadi pada dekade dua atau tiga dan biasanya dicetuskan 

oleh infeksi.  Dilaporkan sekitar  70% pasien talasemia  meninggal akibat komplikasi 

jantung terutama akibat penimbunan besi / hemosiderosis 

(Weatherall,2003;Permono,2005). 

Penderita talasemia anak yang tidak mendapatkan transfusi dalam jumlah cukup 

mengalami gangguan tumbuh kembang, splenomegali progresif yang memperburuk 

keadaan anemianya. Terjadi perluasan sumsum tulang yang menyebabkan deformitas 
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kepala, penonjolan tulang zigoma, dengan gambaran khas mongoloid.  Secara 

radiologis, perubahan struktur tulang ini memberikan gambaran khas, penipisan dan 

trabekulasi tulang panjang, dan hair on end pada tulang tengkorak. Karena 

peningkatan proses eritropoiesis yang tidak efektif, penderita sering mengalami 

demam, mudah terkena infeksi, dan gagal tumbuh. Kebutuhan folat meningkat, dan 

kekurangan zat ini memperburuk anemia. Pada gambaran darah tepi ditemukan 

anemia berat tipe mikrositik hipokromik, anisositosis, poikilositosis, dan sel target. 

Pada sumsum tulang ditemukan adanya hiperplasia tipe normoblastik. Dapat 

ditemukan gangguan perdarahan akibat trombositopenia, ataupun kegagalan fungsi 

hati. Tanpa transfusi, penderita talasemia mayor akan meninggal di usia 2 tahun. Bila 

dipertahankan dengan Hb rendah dalam waktu lama, penderita dapat meninggal 

karena infeksi berulang. Perawakan pendek disebabkan kekurangan gizi dan anemia 

kronis (Weatherall,2003; Aessopos,2005; Permono,2005). 

 

3. Diagnosis 

Diagnosis pasti talasemia adalah dengan pemeriksaan Hb elektroforesis dimana 

terlihat kegagalan pembentukan rantai globin spesifik sekaligus menentukan tipe 

talasemia yang diderita. Pemeriksaan Hb elektroforesis sebaiknya juga dilakukan 

pada kedua orangtua penderita untuk menentukan gen varian pembawa talasemia dan 

menentukan prognosis penderita. 

 

4. Penatalaksanaan 
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Pemberian transfusi darah berkala memperpanjang dan memperbaiki kualitas 

hidup penderita talasemia. Anemia kronis menyebabkan remodelling pembuluh 

darah. Tetapi pemberian transfusi darah berulang dalam waktu lama juga 

menyebabkan penimbunan zat besi (hemosiderosis) pada organ tubuh seperti jantung, 

ginjal, hati, otak, dan paru. Komplikasi yang paling berbahaya adalah kardiomiopati 

yang dapat mengakibatkan kematian. Jumlah zat besi plasma darah dinilai dengan 

pemeriksaan feritin. Nilai normal feritin adalah 10-300 ng/mL. Hemosiderosis 

dikendalikan dengan pemberian terapi pengikat / kelasi besi yaitu deferoksamin setiap 

kali transfusi darah. Deferoksamin diberikan bila kadar feritin > 1000 ng/ml. Jalur 

pemberiannya intravena, subkutan, atau peroral. Efek samping pemberian intravena 

dan subkutan adalah nyeri lokal  dan infeksi. Toksisitas timbul pada pemberian dosis 

melebihi 50 mg/kg berupa ketulian sensorineural, kelainan retina, dan gangguan 

pertumbuhan tinggi badan. 

 

5. Perubahan Status Hematologik Pada Penderita Talasemia 

Kelainan utama yang tampak adalah anemia. Biasanya sudah berlangsung kronis. 

Pada gambaran darah tepi ditemukan eritrosit yang mikrositik dan hipokromik dalam 

berbagai bentuk dan ukuran (anisopoikilositosis), ditemukan basophilic stippling dan 

eritrosit berinti.  Lekosit dan trombosit biasanya normal, kecuali pada keadaan pasca 

splenektomi sering didapatkan trombositosis yang berhubungan dengan 

hiperkoagulasi darah. Hiperkoagulasi darah disebabkan oleh degradasi rantai globin 

dan kerusakan membran plasma yang merangsang aktivasi trombosit, monosit, sel 

endotel dan interleukin dan  menyebabkan pembentukan trombus dan  peningkatan 
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risiko terjadinya tromboemboli terutama pada pembuluh darah jantung dan paru 

(Eldor,2002). Kadar feritin meningkat sejalan dengan pertambahan usia dan  lamanya 

mendapatkan transfusi darah. Kadar feritin > 1000 ng/mL menimbulkan risiko tinggi 

terjadinya hemosiderosis (Bossi,2003). 

 

 

 Gambar 2.1 Gambaran darah tepi talasemia (Cheung,2002) 

 

 Gambar 2.2 Patogenesis hiperkoagulasi (Eldor,2002) 

6. Pengaruh Perubahan Status Hematologik Terhadap Fungsi Kardiovaskular 
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Kelainan utama yang paling menonjol adalah anemia kronis. Kelainan fungsi 

kardiovaskular mulai timbul pada saat kadar hemoglobin < 7 g/dl. Cadangan oksigen 

pada jaringan berkurang sehingga sebagai kompensasinya curah jantung ditingkatkan. 

Anemia juga menyebabkan penurunan afterload jantung sebagai kompensasi   

penurunan resistensi vaskular baik sistemik maupun pulmonal. Pada kadar 

hemoglobin yang sangat rendah kemampuan kompensasi jantung tidak memadai lagi 

dan terjadi gagal jantung. Gejala gagal jantung mulai timbul pada kadar hemoglobin 

< 5g/dl (Advani,2007). Insidensi gagal jantung pada penderita talasemia meningkat 

pada dasawarsa kedua kehidupan, dapat disebabkan anemia yang kronis yang 

menyebabkan remodelling miokardium dan pembuluh darah kardiopulmonal maupun 

akibat hemosiderosis yang tidak terkendali oleh terapi kelasi besi (Walker,2002; 

Pennell,2004). Sebaiknya kadar hemoglobin penderita talasemia dipertahankan > 10 

g/dL untuk mengurangi risiko komplikasi akibat anemia kronis (Beutler,2003). 

Pada keadaan hiperkoagulasi terjadi reaksi aktivasi trombosit, monosit, granulosit, 

sel endotel, dan interleukin yang menyebabkan pembentukan trombus dan  

peningkatan  risiko terjadinya tromboemboli terutama pada pembuluh darah 

kardiopulmonal (Eldor,2002). Hal ini menyebabkan kardiomiopati dan gagal jantung. 

Keadaan hiperkoagulasi ini sering ditemukan pada penderita talasemia 

pascasplenektomi (Phrommintikul,2006) 

Hemosiderosis pada miokardium maupun pembuluh darah kardiopulmonal 

menambah beban kerja jantung , menyebabkan remodelling, dan pada akhirnya 

menimbulkan gagal jantung,  yang merupakan penyebab utama kematian pada 

penderita talasemia (Eldor,2002; Aessoposs,2005; Machado,2007). 
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B. Hipertensi Pulmonal 

1. Definisi 

Hipertensi pulmonal adalah suatu  keadaan dimana tekanan arteri pulmonalis   ≥ 

20 mmHg pada saat istirahat atau  ≥ 30mmHg pada saat beraktivitas 

(Rich,2000;Widlitz,2003). Pada konvensi internasional di Swiss tahun 1998, 

diperkenalkan klasifikasi Evian yang mengelompokkan hipertensi pulmonal 

berdasarkan etiologinya, yaitu hipertensi arteri pulmonalis (hipertensi pulmonal 

primer), hipertensi pulmonal yang berhubungan dengan kelainan jantung kiri, 

hipertensi pulmonal yang berhubungan dengan kelainan paru  atau sistem pernapasan, 

hipertensi pulmonal akibat trombosis atau emboli kronis, dan tipe lain-lain. 

 

 

Tabel 2.1. Klasifikasi Etiologi Hipertensi Pulmonal   
 

1. Hipertensi arteri pulmonalis 

1.1  Idiopatik ( = hipertensi pulmonal primer) 

1.2  Familial 

1.3 Berhubungan dengan kelainan pulmonal kongenital, obat-obatan, lain-lain (talasemia, 

sickle-cell disease, pasca splenektomi, kelainan mieloproliferatif) 

2. Hipertensi pulmonal yang berhubungan dengan kelainan jantung kiri 

2.1 Kelainan atrium – ventrikel kiri jantung 

2.2 Kelainan katup mitral jantung 

3. Hipertensi pulmonal yang berhubungan dengan  paru / sistem pernapasan 

3.1 Penyakit paru obstruktif kronis 
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3.2 Kelainan hipoventilasi alveolar paru 

3.3 Paparan lama di daerah tinggi (misal: pegunungan) 

3.4 Kelainan pertumbuhan / perkembangan saluran napas  

4. Hipertensi pulmonal akibat kelainan trombosis / emboli kronis 

4.1 Emboli pada arteri pulmonalis bagian proksimal 

4.2 Emboli pada arteri pulmonalis bagian distal 

4.3 Emboli arteri non trombosis  (misal: tumor, benda asing, parasit) 

5. Lain-lain 

 
Sumber : Widlitz, 2003 
 
 

WHO juga mengeluarkan klasifikasi hipertensi pulmonal berdasarkan manifestasi klinis. 

Klasifikasi ini lebih sering dipergunakan oleh para klinisi dalam praktek sehari-hari karena lebih 

mudah dan praktis untuk diterapkan serta mempermudah terapi. Berdasarkan klasifikasi ini 

terdapat 4 kelompok hipertensi pulmonal dinilai dari keterbatasan aktivitas fisik dan adanya 

tanda-tanda gagal jantung. 

 

Tabel 2.2  Klasifikasi Hipertensi Pulmonal Menurut WHO   
 
Kelas Keterangan 

I Terdiagnosis hipertensi pulmonal tapi tanpa manifestasi klinis. Tidak ada 

keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari. 

II Terdapat gangguan ringan saat aktivitas fisik berlebih yang menghilang 

dengan istirahat. Gejala bervariasi mulai dari sesak sampai dengan 

pingsan 

III Gangguan timbul pada aktivitas fisik yang ringan, sehingga kegiatan 

harus dibatasi. 

IV Gangguan timbul sepanjang waktu walaupun dalam keadaan beristirahat. 

Aktivitas fisik sangat terbatas. Ditemukan tanda-tanda gagal jantung. 
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Sumber : Widlitz, 2003 
 

2. Patogenesis 

Proses spesifik yang mendasari terjadinya hipertensi pulmonal masih belum jelas 

sampai saat ini, tetapi diyakini bahwa hal tersebut melibatkan berbagai reaksi 

biokimiawi dan seluler. Anemia hemolitik yang kronis, timbunan zat besi yang 

berlebih, dan komlikasi sistem pulmoner memacu timbulnya hipertensi pulmonal. 

Peningkatan resistensi vakular paru berhubungan dengan adanya vasokonstriksi, 

remodelling dinding pembuluh darah, fibrosis, reaksi inflamasi, dan trombosis. 

Vasokonstriksi pembuluh darah paru merupakan tanda awal terjadinya hipertensi 

pulmonal. Vasokonstriksi yang berlebihan menyebabkan gangguan kerja pompa 

Kalium pada sel otot dan disfungsi endotel (Budhiraja,2004). Disfungsi endotel 

kronis menyebabkan gangguan sintesis zat vasodilator seperti nitrit oksida, 

prostasiklin. Keadaan tersebut, disertai paparan berlebihan zat vasokonstriktor seperti 

tromboksan A2 dan endotelin-1 menyebabkan peningkatan tonus otot dan remodelling 

pembuluh darah. Remodelling pembuluh darah ditandai dengan adanya proliferasi sel 

dan obstruksi yang melibatkan endotel, otot polos, fibroblas, dan matriks ekstrasel 

seperti kolagen, elastin, dan fibronektin. Hal ini diperparah dengan proses inflamasi 

sel dan paparan trombosit. Tingkat keparahan hipertensi pulmonal dapat dideteksi 

dengan mengukur kadar angiopoietin-1 pada darah (Du,2003) tapi cara ini tidak rutin 

dilakukan. Pada hipertensi pulmonal tipe familial, faktor mutasi genetik merupakan 

predisposisi utama timbulnya kelainan / kerusakan pembuluh darah.  
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Walaupun telah diketahui faktor-faktor yang berperan dalam patogenesis 

hipertensi pulmonal, mekanisme pasti masih merupakan suatu misteri. Sejalan dengan 

perkembangan teknologi kedokteran, hal ini masih mungkin mengalami perubahan.  

 
Gambar 2.3 Teori patogenesis hipertensi pulmonal (Lee,2007) 

 

3. Diagnosis 

Diagnosis hipertensi pulmonal  dilakukan dengan pemeriksaan klinis dan fisik, 

disertai dengan pemeriksaan penunjang seperti elektrokardiografi (EKG), foto toraks, 

dan ekokardiografi. 

 

Pemeriksaan klinis 
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Manifestasi klinis hipertensi pulmonal tidak spesifik. Gejala yang dapat 

ditemukan adalah kelelahan kronis, sesak napas, nyeri dada, hingga pingsan. Pada 

pemeriksaan fisik, asukultasi jantung didapatkan komponen pulmonal bunyi jantung 

menguat dan bising pansistolik. Bunyi paru biasanya dalam batas normal. Hal lain 

yang mungkin ditemukan adalah  peningkatan tekanan vena jugularis, edema perifer 

dan hepatomegali pada tahap lanjut bila sudah terjadi kegagalan fungsi jantung. Hasil 

pemeriksaan fisik tidak bermakna dalam penegakan diagnosis hipertensi pulmonal 

sehingga harus disertai pemeriksaan penunjang (Rich,2000) 

 

Elektrokardiografi 

Gambaran EKG yang mengarah pada diagnosis hipertensi pulmonal adalah 

hipertrofi ventrikel kanan (ditemukan pada 87% penderita) dan dilatasi atrium kanan. 

Pemeriksaan EKG memiliki sensitivitas yang rendah (55%) sehingga hasil normal 

belum menjamin tidak adanya hipertensi pulmonal (Ahearn,2002) 

 

Foto toraks 

Sekitar 90% pemeriksaan foto toraks pada hipertensi pulmonal memberikan hasil 

yang abnormal (Rich,2000). Ditemukan dilatasi arteri pulmonalis disertai 

berkurangnya corakan vaskular paru. Pembesaran atrium dan ventrikel kanan terlihat 

jelas terutama pada keadaan lanjut. Hasil foto toraks normal dapat ditemukan pada 

hipertensi pulmonal tahap awal. 
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Ekokardiografi 

Pemeriksaan dengan ekokardiografi transtorakal Doppler  merupakan alat 

diagnostik paling baik dan non-invasif untuk mendiagnosis adanya hipertensi 

pulmonal (Berger,1995; Borgeson,1997). Dengan ekokardiografi dapat ditentukan 

tekanan arteri pulmonalis yang dihitung dengan cara menjumlahkan gradien 

regurgitasi trikuspid  (didapatkan pada sekitar 75% penderita hipertensi pulmonal) 

dengan tekanan atrium kanan yang berdasarkan kepustakaan diasumsikan sebesar 10 

mmHg.  Regurgitasi trikuspid dapat dilihat dengan teknik pemeriksaan  color flow 

mapping (Oemar, 2005). Hipertensi pulmonal ditegakkan bila tekanan arteri 

pulmonalis > 30 mmHg saat aktivitas atau > 20 mmHg saat keadaan istirahat. 

Pemeriksaan ini dapat menggantikan prosedur kateterisasi jantung yang  invasif 

dengan hasil yang bermakna (Denton,1997). 

 

4. Penatalaksanaan 

Terapi hipertensi pulmonal saat ini beragam. Pemberian prostasiklin sintetis 

(epoprostenol) dan L-arginin sebagai donor nitrogen untuk sintesis nitrit oksida, 

diketahui dapat membantu mengurangi kerusakan pembuluh darah paru dan 

menurunkan tekanan arteri pulmonalis (Morris,2003). Terapi lain yang biasa 

dipergunakan adalah obat-obatan golongan diuretik, antagonis reseptor endotelin, dan 

sildenafil (Rich,2000;Ricachinevsky,2006;Lee,2007). Pada penderita hipertensi 

pulmonal kelas III dan IV dapat dipertimbangkan untuk menjalani prosedur 

transplantasi organ apabila terapi medikamentosa mengalami kegagalan. Penelitian 
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lebih lanjut masih perlu dilakukan  dengan mempergunakan jumlah sampel penelitian 

yang lebih banyak. 

 

Gambar 2.4 Algoritma penatalaksanaan hipertensi pulmonal (Widlitz,2003) 

 

 

Berikut ini adalah tabel daftar obat-obatan yang telah disetujui dan direkomendasikan 

oleh Food and Drug Administration (FDA) untuk terapi hipertensi pulmonal. 
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Tabel 2.3 Daftar Obat yang Dipergunakan pada Hipertensi Pulmonal 

Golongan Nama Mekanisme Efek Samping 

Prostasiklin 
sintesis 

Epoprostenol, 
Trepostinil, 
Iloprost 

vasodilator, 
antiproliferasi, 
antitrombotik 

 nyeri kepala dan di 
lokasi suntik, flushing, 
atralgia, batuk, mual, 
diare, edema 
 

Antagonis 
reseptor endotelin 
 

Bosentan antagonis reseptor 
ETA dan ETB 

Hepatotoksik,  flushing, 
anemia 

Inhibitor PDE-5 Sildenafil Inhibisi deaktivasi 
cGMP 

nyeri kepala, epistaksis, 
dispepsia, priapism 

ETA = Endotelin A   ETB = Endotelin B   PDE-5 = Phosphodiesterase-5    cGMP = cyclic guanosine 
monophosphate 

Sumber : Lee, 2007 
 

C. Talasemia dan Hipertensi Pulmonal 

Komplikasi talasemia telah banyak diteliti, antara lain tentang kelainan jantung berupa 

kekakuan arteri dan disfungsi endotel akibat hemosiderosis (Cheung, 2002), kardiomiopati 

dan gagal jantung kanan pada talasemia (Aessopos,2001; Hahalis,2001), dan kejadian 

hipertensi pulmonal pada penyakit darah termasuk talasemia (Rahayuningsih,2004; 

Castro,2004; Aessopos,2005; Phrommintikul, 2006; Machado,2007; Villagra,2007). Dari 

penelitian-penelitian mengenai hubungan antara talasemia dan hipertensi pulmonal 

didapatkan kesimpulan bahwa kejadian hipertensi pulmonal ditemukan pada 60%-75% 

penderita talasemia (Phrommintikul,2006), merupakan penyebab utama morbiditas dan 

mortalitas talasemia (Rahayuningsih,2004; Aessopos,2005), dan dipengaruhi secara 

bermakna oleh beberapa faktor di antaranya adalah  anemia kronis, hemosiderosis, dan 

trombositosis (Eldor,2002; Castro,2004; Aessopos,2005; Phrommintikul,2006; 

Machado,2007).  
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Penelitian di Indonesia pernah dilakukan  di Jakarta mengenai kejadian hipertensi 

pulmonal pada penderita talasemia anak usia 12-26 tahun, tanpa meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhinya (Rahayuningsih, 2004).  Hasil penelitian sejalan dengan penelitian di luar 

negeri dimana hipertensi pulmonal merupakan komplikasi jantung yang sering ditemukan 

dan menyebabkan angka mortalitas tinggi pada penderita talasemia anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

Transfusi darah 
berulang Kadar feritin ↑ Hemosiderosis

* 

Trombositosis
* 

Trombus & emboli  
pembuluh darah 

Hiperkoagulasi 
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Keterangan: 

 
 

 

 

Keterangan Kerangka Berpikir 

Pada penderita talasemia terjadi kegagalan proses eritropoiesis yang menyebabkan 

anemia kronis yang ditandai gambaran eritrosit yang mikrositik hipokromik, 

anisopoikilositosis, basophilic stippling, serta ditemukannya eritrosit berinti. Penderita 

talasemia mengatasi hal ini dengan transfusi. Semakin sering frekuensi transfusi dan 

semakin banyak jumlah darah yang diberikan menyebabkan peningkatan kadar feritin. 

Feritin dalam jumlah tinggi tanpa disertai terapi kelasi besi menyebabkan hemosiderosis 

Talasemia 

Anemia  kronis  
(mikrositik hipokromik,anisopoikilositosis, 

basophilic stippling, eritrosit berinti) 

Remodelling pembuluh darah dan otot jantung – paru 
(vasokonstriksi, fibrosis, inflamasi, proliferasi) 

Gangguan fungsi jantung - paru Hipertensi 
pulmonal 

Ruang lingkup penelitian 

 

 Gambar 2.5 Kerangka Berpikir Peneitian 
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yang  dapat menyebabkan remodelling pembuluh darah dan otot jantung-paru. Remodelling 

juga dapat terjadi alami akibat anemia kronis yang tidak mendapatkan terapi, sebagai usaha 

kompensasi jantung-paru untuk mengatasi keadaan tersebut. Remodelling menyebabkan 

perubahan fungsi jantung-paru, salah satunya menyebabkan hipertensi pulmonal. 

 Keadaan lain pada penderita talasemia adalah trombositosis yang diakibatkan oleh 

hiperkoagulasi vaskular. Keadaan ini menyebabkan timbulnya trombus dan emboli 

pembuluh darah, mengganggu aliran darah sehingga timbul hipertensi pulmonal. Kadar 

hemoglobin sebagai petanda anemia, kadar feritin sebagai petanda hemosiderosis serta kadar 

trombosit adalah faktor-faktor yang dinilai pada penelitian ini. 

 

E. Hipotesis 

Terdapat hubungan antara anemia, trombositosis, dan peningkatan kadar  feritin dengan 

kejadian hipertensi pulmonal pada penderita talasemia ana 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi analitik dengan pendekatan potong lintang. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK UNS / RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta selama periode waktu bulan Mei-Juli 2009. 
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C. Populasi Penelitian 

Populasi target pada penelitian ini adalah penderita talasemia anak usia ≤18 tahun yang 

berobat di Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK UNS / RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Populasi 

terjangkau pada penelitian ini adalah penderita talasemia anak usia   ≤18 tahun yang berobat 

di Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK UNS/RSUD Dr. Moewardi Surakarta selama periode 

bulan Mei-Juli 2009. 

 

D. Sampel dan Cara Pemilihan Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah semua penderita talasemia yang terdaftar di Bagian 

Ilmu Kesehatan Anak FK UNS/RSUD Dr. Moewardi Surakarta, diambil secara konsekutif 

dengan kriteria sebagai berikut: 

 

1. Kriteria Inklusi :  

- Orangtua / wali yang berwenang menandatangani informed consent sebagai tanda 

persetujuan mengikuti penelitian. 

 

2. Kriteria Eksklusi: 

- Terdiagnosis memiliki kelainan jantung bawaan / didapat sebelum penelitian ini 

dilaksanakan (diagnosis oleh dokter spesialis anak). 

- Memiliki kelainan parenkim paru primer berdasarkan pemeriksaan klinis. 

 

E. Ukuran Sampel 
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Pada penelitian ini ukuran sampel dihitung berdasarkan rumus rule of thumb, dimana 

jumlah subyek berkisar antara 10 – 50 kali jumlah variabel bebas. Variabel bebas penelitian 

ini ada 3 yaitu kadar hemoglobin, kadar trombosit, dan feritin. Jumlah subyek yang 

diperlukan minimal 3 x 10 sampai 3 x 50, sehingga diperlukan 30 subyek sampai dengan 150 

subyek. 

 

F. Identifikasi Variabel 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah kadar hemoglobin (g/dl), trombosit (u/l), dan 

feritin (ng/ml). Variabel tergantung adalah tekanan arteri pulmonalis (mmHg) yang didapat 

dari penjumlahan gradien regurgitasi trikuspid dengan  tekanan atrium kanan yang 

diasumsikan sebesar 10mmHg (dihitung menggunakan alat ekokardiografi). Tekanan arteri 

pulmonalis ≥ 30 mmHg dikategorikan sebagai hipertensi pulmonal. 

G. Definisi Operasional Variabel 

1. Anemia 

Suatu keadaan dimana kadar hemoglobin dalam darah seseorang lebih rendah daripada nilai 

normal. Kriteria  anemia WHO tercantum pada tabel berikut ini: 

Tabel  3.1 Kriteria anemia menurut WHO (WHO,2000) 

Usia Kadar Hb (g/dl) 

6 bulan - < 5 tahun 

≥ 5 tahun – 14 tahun 

Dewasa laki-laki 

Dewasa perempuan tidak hamil 

Dewasa perempuan hamil 

< 11 

< 12 

< 13 

< 12 

< 11 
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Pada penelitian ini semua subyek adalah penderita talasemia yang datang untuk prosedur 

transfusi sehingga kadar hemoglobin dipastikan berada di bawah kriteria normal menurut 

WHO, sehingga nilai titik potong hemoglobin pada penelitian ini mengacu pada penelitian 

Advani (2007) yang menyatakan bahwa kelainan jantung mulai terlihat pada kadar 

hemoglobin di bawah 7 g/dL.  

 

2. Trombositosis 

Suatu keadaan dimana kadar trombosit dalam darah seseorang lebih tinggi daripada nilai 

normal. Nilai normal trombosit adalah 150.000 – 400.000 /ul. Pada penelitian ini subyek 

dikelompokkan berdasarkan kadar trombosit           < 400.000/ul dan ≥ 400.000/ul. 

 

3. Kadar Feritin 

Penelitian oleh Suwarniaty (2007) mempergunakan nilai titik potong  feritin sebesar 2500 

ng/mL yang diambil dari penelitian Olivieri (1994), sedangkan penelitian Bossi (2003) 

mempergunakan nilai titik potong berdasarkan  rerata feritin subyek penelitiannya. Pada 

penelitian ini, nilai titik potong feritin juga diambil dari rerata feritin subyek. 

 

4. Hipertensi Pulmonal 

Suatu keadaan dimana ditemukan tekanan arteri pulmonalis ≥ 20 mmHg pada keadaan 

istirahat atau ≥ 30 mmHg pada saat aktivitas. Tekanan arteri pulmonalis diukur dengan 

menjumlahkan gradien regurgitasi trikuspid dan tekanan atrium kanan yang diasumsikan 

sebesar 10 mmHg (Rahayuningsih, 2004). Nilai ini dapat dihitung langsung pada saat 

pemeriksaan ekokardiografi. Pada penelitian ini subyek dibagi menjadi kelompok hipertensi 
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pulmonal dan bukan hipertensi pulmonal dan nilai titik potong hipertensi pulmonal yang 

dipergunakan adalah ≥ 30 mmHg. 

 

 

 

 

 

 

 

H. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penderita talasemia di Bagian Anak FK UNS / RSUD Dr. Moewardi 
yang terdiagnosis sampai dengan Juni 2009 

Kriteria Eksklusi 
Kriteria Inklusi 

v Anamnesis 
v  Pemeriksaan Fisik  
v Pemeriksaan Laboratorium (Hb, Trombosit, Feritin) 
v Pemeriksaan ekokardiografi 

Hipertensi pulmonal (+) 
  

Hipertensi pulmonal  (-) 
 

 Gambar 3.1 Alur Penelitian 
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Keterangan Alur Penelitian 

Subyek penelitian yang memenuhi kriteria inklusi mengisi formulir penelitian berupa 

identitas (nama, usia, jenis kelamin) dan data dasar (berat badan, tinggi badan, usia saat 

terdiagnosis talasemia, lama pemberian transfusi darah, jumlah darah setiap kali transfusi, 

riwayat pemberian terapi pengikat / kelasi besi), lalu menjalani pemeriksaan fisik lengkap, 

dan pemeriksaan laboratorium darah (hemoglobin, trombosit, dan feritin). Setelah itu 

dilakukan pemeriksaan ekokardiografi untuk menilai fungsi jantung dan ada tidaknya tanda 

hipertensi pulmonal. Ekokardiografi  dilakukan oleh satu orang ahli kardiologi anak yang 

tidak mengetahui  informasi klinis dan laboratorium subyek penelitian.   

 

I. Cara Kerja 

Diberikan formulir isian penelitian yang terdiri dari:  

· Identitas subyek  

Usia, jenis kelamin , riwayat transfusi darah, riwayat terapi kelasi. 

· Pemeriksaan laboratorium  

Pemeriksaan kadar hemoglobin dan trombosit dilakukan dengan cara mengambil 

sampel darah sebanyak tiga mililiter, ditampung dalam bejana kaca khusus yang telah 

diberi EDTA untuk menghindari pembekuan darah. Selanjutnya sampel dikirimkan ke 

bagian laboratorium RSUD Dr. Moewardi Surakarta untuk pemeriksaan menggunakan  

mesin otomatis Serono. Untuk pemeriksaan kadar feritin diperlukan  sampel darah 

sebanyak tiga mililiter dalam keadaan beku yang dikirimkan ke laboratorium mitra dan 

dilakukan pemeriksaan menggunakan metode immunochemiluminescence, hasil 
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dikirimkan kepada peneliti dalam waktu maksimal  satu minggu pasca pengambilan 

sampel. 

· Pemeriksaan ekokardiografi 

Pemeriksaan dilakukan oleh satu orang ahli kardiologi anak dengan menggunakan 

alat ekokardiografi transtorakal Doppler merk GE Vivid 3 N – Pro dengan ukuran probe 

7S. Yang dinilai adalah adanya regurgitasi trikuspid. Bila ditemukan, nilai gradien 

regurgitasi diukur lalu dijumlahkan dengan tekanan atrium kanan yang diasumsikan 

sebesar 10 mmHg (nilai berdasarkan kepustakaan). Nilai total penjumlahan adalah 

tekanan arteri pulmonalis, dinyatakan dalam satuan mmHg. 

 

J. Izin Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan persetujuan orangtua atau wali yang berwenang dengan 

cara menandatangani informed consent yang diajukan oleh peneliti, setelah sebelumnya 

mendapat penjelasan mengenai tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian juga dilakukan 

setelah mendapatkan izin dari Komite Etik RSUD. Dr. Moewardi Surakarta. 

 

K. Pengolahan Data 

Data dianalisis menggunakan program SPSS 16.0. Karakteristik subyek (usia, jenis 

kelamin, lama terdiagnosis) dideskripsikan dalam persentase dan ditampilkan dalam bentuk 

tabel. Variabel bebas dideskripsikan dalam nilai nominal dan numerik sementara variabel 

tergantung dideskripsikan dalam nilai nominal berdasarkan nilai titik potong (hipertensi 

pulmonal atau tidak). Dilakukan perhitungan bivariat untuk menilai hubungan antara masing-

masing faktor yaitu kadar feritin, hemoglobin dan trombosit terhadap kejadian hipertensi 
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pulmonal. Jenis analisis yang dipergunakan pada penelitian ini adalah  X2, uji t, dan analisis 

regresi logistik. 

 

L. Jadwal Kegiatan 

Kegiatan Waktu (2009) 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst 

Penelusuran kepustakaan         

Penyusunan naskah         

Pengajuan usulan penelitian           

Pelaksanaan penelitian           

Pengolahan data           

Penyusunan laporan penelitian            

Presentasi hasil penelitian          
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BAB  IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Tabel 4.1 Karakteristik dasar subyek penelitian (n = 30)  
 
 Jumlah Hipertensi Pulmonal  

X2 
 

p  N   (%) +  (%) -  (%) 
Jenis kelamin      
Laki-laki 15 (50) 5 (33,3) 10 (66,7) 0,16 0,690 
Perempuan 15 (50) 4 (26,7) 11 (73,3)   
Usia      
< 10 tahun   19 (63,3) 3 (15,8) 16 (84,2) 4,98 0,026 
≥ 10 tahun   11 (36,7) 6 (54,5) 5   (45,5)   

 

 Tabel  4.1 menunjukkan karakteristik dasar subyek penelitian. Penelitian potong lintang 

ini dilakukan di Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK UNS / RSUD Dr. Moewardi Surakarta selama 

periode bulan Mei sampai dengan Juli 2009. Didapatkan 30 orang penderita talasemia anak yang 

memenuhi kriteria inklusi  penelitian, jumlah ini memenuhi persyaratan minimal besar sampel 

yang dibutuhkan yaitu antara 30 sampai dengan 150 orang. Jumlah subyek penelitian dengan 

jenis kelamin laki-laki sebanding dengan perempuan. Terdapat 33,3% dari total subyek laki-laki 

yang mengalami hipertensi pulmonal (tekanan arteri pulmonalis ≥ 30 mmHg) dan 26,7% dari 

total subyek perempuan yang mengalami hipertensi pulmonal. Pada penelitian ini jenis kelamin 

tidak memiliki hubungan bermakna dengan kejadian hipertensi pulmonal (X2 = 0,16 ; p = 0,690).  

Usia subyek pada penelitian ini berkisar antara 17 bulan  (1 tahun 5 bulan) sampai 

dengan 216 bulan (18 tahun 0 bulan) dengan  rerata usia 98 bulan (8 tahun 2 bulan). Kelompok 

usia dibagi menjadi usia kurang dari 10 tahun dan lebih atau sama dengan 10 tahun. Terdapat 
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15,8% dari total subyek dengan usia kurang dari 10 tahun yang mengalami hipertensi pulmonal 

dan 54,5% dari total subyek dengan usia lebih atau sama dengan 10 tahun yang mengalami 

hipertensi pulmonal. Pada penelitian ini usia memiliki hubungan bermakna dengan kejadian 

hipertensi pulmonal (X2 = 4,98 ; p = 0,026). 

 

Tabel 4.2 Hubungan antara nilai rerata hasil pengukuran sampel dengan  kejadian 
hipertensi pulmonal (n=30) 
 

Variabel Hipertensi Pulmonal (+) Hipertensi Pulmonal (-)     
 N Mean SD N Mean SD t p 
Hemoglobina 9 7,13 0,86 21 6,29 1,27  1,80    0,082 
Trombositb 9 495000 102143,82 21 296000 124815,65 -4,20 <0,001 
Feritinc 9 7292,11 5124,47 21 3187,38 1702,94 -3,33   0,002 

a = g/dL  b = /uL  c = mmHg 
 
 
  Tabel 4.2 menunjukkan hubungan antara nilai rerata hasil pengukuran sampel yaitu 

kadar hemoglobin (g/dL), trombosit (/uL), dan feritin (ng/mL) dengan kejadian hipertensi 

pulmonal. Nilai rerata kadar hemoglobin penderita talasemia anak yang mengalami hipertensi 

pulmonal lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rerata hemoglobin penderita talasemia anak 

tanpa hipertensi pulmonal (7,13 g/dL vs 6,29 g/dL). Pada penelitian ini kadar hemoglobin tidak 

memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian hipertensi pulmonal pada penderita 

talasemia anak (t = 1,80 ; p = 0,082) Nilai rerata kadar trombosit penderita talasemia anak yang 

mengalami hipertensi pulmonal lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rerata kadar trombosit 

penderita talasemia anak tanpa hipertensi pulmonal (495000/uL vs 296000/uL). Pada penelitian 

ini kadar trombosit memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian hipertensi pulmonal 

pada penderita talasemia anak (t = -4,20 ; p < 0,001). Sementara itu nilai rerata kadar feritin 

penderita talasemia anak yang mengalami hipertensi pulmonal juga lebih tinggi dibandingkan 

dengan nilai rerata kadar feritin penderita talasemia anak tanpa hipertensi pulmonal (7292,11 
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ng/mL vs 3187,38 ng/mL). Pada penelitian ini kadar feritin memiliki hubungan yang bermakna 

dengan kejadian hipertensi pulmonal pada penderita talasemia anak (t = -3,33 ; p = 0,002) 

 

Tabel 4.3 Hasil analisis bivariat masing-masing faktor risiko (anemia, trombositosis, dan 
peningkatan kadar feritin) dengan kejadian hipertensi pulmonal (n=30) 
  
Variabel  CI  95 %  
 OR Batas bawah Batas atas p 
Anemiaa 0,25 0,05 1,31 0,101 
Trombositosisb 14,88 2,19 100,66 0,006 
Peningkatan Feritinc 6,40 1,16 35,44 0,034 
a = hemoglobin < 7 g/dL,  b = trombosit ≥ 400000/uL,  c = feritin ≥ 4500 ng/mL 
       
 Tabel 4.3 menunjukkan hubungan antara masing-masing faktor risiko yang diteliti 

dengan kejadian hipertensi pulmonal. Anemia didefinisikan sebagai kadar hemoglobin kurang 

dari 7 g/dL, trombositosis didefinisikan sebagai kadar trombosit lebih atau sama dengan 

400000/uL, peningkatan feritin didefinisikan sebagai kadar feritin lebih besar atau sama dengan 

4500 ng/mL, dan hipertensi pulmonal didefinisikan sebagai tekanan arteri pulmonalis lebih besar 

atau sama dengan 30 mmHg. Dari analisis data penelitian ini didapatkan hasil anemia tidak 

memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian hipertensi pulmonal pada penderita 

talasemia anak (OR 0,25; CI 95% 0,05 sd 1,31; p = 0,101). Trombositosis memiliki hubungan 

bermakna dengan kejadian hipertensi pulmonal pada penderita talasemia anak walaupun 

didapatkan rentang confidence interval  yang lebar (OR 14,88; CI 95% 2,19 sd 100,66; p = 

0,006). Sementara itu  peningkatan feritin ≥ 4500 ng/mL juga memiliki hubungan yang 

bermakna dengan kejadian hipertensi pulmonal pada penderita talasemia anak (OR 6,40; CI 95% 

1,16 sd 35,44; p = 0,034). 
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Gambar 4.1 Diagram baur (scatter plot) hubungan antara kadar trombosit dengan tekanan 
arteri pulmonalis 
 

 
Adanya hubungan antara kadar trombosit dan tekanan Arteri pulmonalis digambarkan 

lebih jelas sebagai diagram baur (scatter plot) pada gambar 4.1 dimana terlihat korelasi antara 

peningkatan kadar trombosit dan peningkatan tekanan arteri pulmonalis dengan nilai R = 0,389. 

Sementara itu hubungan antara kadar feritin dan tekanan arteri pulmonalis juga digambarkan 

sebagai diagram baur pada gambar 4.2 dimana terlihat adanya korelasi dengan nilai R = 0,244. 
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 Gambar 4.2 Diagram baur (scatter plot) hubungan antara kadar feritin dengan tekanan 
arteri pulmonalis 
 
 

Gambar 4.3 menunjukkan perbedaan rerata kadar trombosit antara penderita talasemia 

anak yang mengalami hipertensi pulmonal dan tanpa hipertensi pulmonal. Tampak bahwa rerata 

kadar trombosit penderita talasemia anak yang mengalami hipertensi pulmonal lebih tinggi 

dibandingkan dengan rerata kadar trombosit penderita talasemia anak yang tidak mengalami 

hipertensi pulmonal.  Sementara itu gambar 4.4 menunjukkan perbedaan rerata kadar feritin 

antara penderita talasemia anak yang mengalami hipertensi pulmonal dan tanpa hipertensi 

pulmonal. Terlihat bahwa rerata kadar feritin penderita talasemia yang mengalami hipertensi 

pulmonal lebih tinggi dibandingkan dengan rerata kadar feritin penderita talasemia anak yang 

tidak mengalami hipertensi pulmonal. 
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Gambar 4.3 Diagram box plot kadar trombosit pada penderita talasemia yang mengalami 
hipertensi pulmonal dan tanpa hipertensi pulmonal 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 4.4  Diagram box plot  kadar feritin pada penderita talasemia yang mengalami 
hipertensi pulmonal dan tanpa hipertensi pulmonal 
 
 

 

B. Pembahasan 
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 Penelitian potong lintang ini berlangsung selama periode bulan Mei – Juli 2009, 

bertempat di RSUD Dr. Moewardi Surakarta dengan mempergunakan sampel penderita 

talasemia yang berobat rutin di Bagian Ilmu Kesehatan Anak. Jumlah penderita talasemia anak 

yang tercatat di RSUD Dr. Moewardi adalah sekitar 40 orang. Penderita talasemia yang datang 

berobat pada periode bulan Mei-Juli 2009 berjumlah  33 orang, tetapi 3 orang tidak dapat 

diikutsertakan dalam penelitian ini karena 2 orang berusia lebih dari 18 tahun dan 1 orang sudah 

didiagnosis mengalami gagal jantung sebelum penelitian dilakukan. Data penelitian berasal dari 

kuesioner, hasil pemeriksaan laboratorium, dan ekokardiografi. 

Distribusi jenis kelamin subyek penelitian ini seimbang yaitu 15 laki – laki dan 15 

perempuan. Usia subyek berkisar antara  17 bulan (1 tahun 5 bulan) sampai dengan 216 bulan 

(18 tahun 0 bulan) dengan rerata  98 bulan (8 tahun 2 bulan) ,  lebih muda dibandingkan 

penelitian sebelumnya oleh Ali M pada tahun 2005 yaitu antara usia 9-26 tahun dengan rerata 

18,1 tahun dan penelitian Subroto (keduanya bertempat di RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo 

Jakarta) pada tahun 2001 yaitu  antara usia 3,5-23 tahun dengan rerata 11,5 tahun. Rentang usia 

0-18 tahun juga dipergunakan  pada penelitian Suwarniaty di RS Dr. Sutomo Surabaya pada 

tahun 2007 dengan rerata lebih tinggi yaitu 9,3 tahun. Dengan mengambil rentang usia yang 

lebih muda diharapkan mampu mendeteksi gangguan sistem kardiovaskular lebih dini terutama 

pada penderita talasemia anak yang secara klinis masih terlihat sehat. Pada penelitian ini usia 

memiliki hubungan bermakna dengan kejadian hipertensi pulmonal (X2 = 4,98 ; p = 0,026). Hasil 

ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa komplikasi talasemia pada 

organ tubuh terutama jantung  ditemukan meningkat pada dasawarsa kedua kehidupan (Walker 

2002 ; Pennell 2004). Hal tersebut berkaitan dengan jumlah transfusi darah yang telah diberikan 

dan kepatuhan melakukan terapi kelasi besi. Semakin tua usia dan semakin lama terdiagnosis 
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talasemia maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Penderita talasemia anak yang tidak rutin 

melakukan transfusi akan mengalami anemia kronis yang menyebabkan kompensasi berupa 

remodelling otot dan pembuluh darah sehingga menganggu fungsi kardiovaskular. Sedangkan 

pada penderita talasemia anak yang rutin melakukan transfusi akan terjadi peningkatan kadar 

feritin yang apabila tidak dikendalikan dengan zat kelasi besi akan menyebabkan hemosiderosis 

dan  menganggu fungsi kardiovaskular. Subyek pada penelitian ini melakukan transfusi darah 

teratur setiap 1-2 bulan sekali di RSUD Dr. Moewardi dan mendapatkan terapi kelasi besi 

sebesar 500mg subkutan per hari selama 5 hari setiap kali sehabis transfusi. Sebagian besar 

subyek penelitian ini terdaftar dalam program PKMS sehingga tidak perlu memabayar obat 

kelasi besi. Pemberian obat kelasi besi deferoksamin diberikan apabila kadar feritin > 1000 

ng/mL. 

Pada penelitian ini rerata kadar hemoglobin subyek sebelum transfusi adalah 6,5 g/dL. 

Hasil ini lebih rendah daripada penelitian-penelitian sebelumnya yang berkisar antara 7,2 g/dL 

sampai dengan 10 g/dL. Terdapat satu subyek yang memiliki kadar hemoglobin 3,8 g/dL. 

Anemia kronis kurang baik bagi penderita talasemia anak karena meningkatkan risiko terjadinya 

berbagai komplikasi. Sebaiknya kadar hemoglobin dipertahankan > 10 g/dL. (Beutler, 2003). 

Hasil pemeriksaan kadar feritin pada penelitian ini berkisar antara 775-18825 ng/mL 

dengan rerata 4418,8 ng/ml. Hasil ini lebih rendah dibandingkan penelitian Ali (2005) dengan 

rerata 7301 ng/mL, tetapi lebih tinggi dibandingkan rerata feritin pada penelitian Bossi (2003) 

yaitu 1280 ng/mL, Kremastinos (2005) 2220 ng/mL, dan Suwarniaty (2006) 3192,2 ng/mL. 

Penelitian oleh Olivieri (1994) menyebutkan bahwa prognosis sistem kardiovaskular penderita 

talasemia anak lebih baik bila kadar feritin serum dipertahankan di bawah 2500 ng/mL, 

sementara Bossi (2003) menganjurkan angka di bawah 1000 ng/mL. Kadar feritin yang tinggi 
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pada penelitian ini mungkin disebabkan oleh terapi kelasi besi yang tidak teratur, terutama pada 

saat awal penegakan diagnosis. Tidak semua subyek pada penelitian ini terdiagnosis sejak awal 

sebagai penderita talasemia anak. Beberapa datang dengan anemia kronis disertai riwayat 

transfusi berulang selama 1-2 tahun sebelum akhirnya terdiagnosis sebagai penderita talasemia di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

Pemeriksaan tekanan arteri pulmonalis dilakukan dengan alat ekokardiografi secara 

konvensional. Subyek dipersilakan untuk beristirahat (tidak melakukan aktivitas fisik berat) 

selama minimal 30 menit sebelum prosedur  rekam jantung dilakukan. Pada penelitian ini 

terdapat 9 subyek (30%) yang mengalami hipertensi pulmonal, didefinisikan sebagai  tekanan 

arteri pulmonalis ≥ 30 mmHg. Tekanan arteri pulmonalis pada penelitian ini berkisar antara 9,9 – 

51,5 mmHg dengan rerata 26,1 mmHg. Pada penelitian Rahayuningsih (2004) dengan jumlah 

subyek yang sama tetapi dengan rentang usia yang yang lebih tua yaitu 12-26 tahun didapatkan 

tekanan arteri pulmonalis berkisar antara 16,7-49,9 mmHg dengan rerata lebih tinggi yaitu 29,2  

mmHg. Hal ini mungkin disebabkan karena pada usia yang lebih tua sudah terjadi gangguan 

sistem kardiovaskular dan pulmonal akibat anemia kronis maupun hemosiderosis yang tidak 

terkendali (Crisaru 1990 ; Bossi 2003). 

Penderita talasemia anak seringkali jatuh dalam keadaan anemia kronis. Sebagian besar 

penyebabnya adalah keterlambatan melakukan transfusi darah. Advani (2007) menyatakan 

bahwa kelainan sistem kardiovaskular akibat anemia kronis mulai ditemukan pada kadar 

hemoglobin kurang dari 7 g/dL dan gejala gagal jantung biasanya timbul pada kadar hemoglobin 

kurang dari 5 g/dL. Pada penelitian ini tidak didapatkan perbedaan bermakna antara kadar 

hemoglobin penderita talasemia anak yang mengalami hipertensi pulmonal dan tanpa hipertensi 

pulmonal. Anemia pada penelitian ini didefinisikan sebagai kadar hemoglobin kurang dari 7 
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g/dL dan juga tidak memiliki hubungan bermakna antara anemia dengan hipertensi pulmonal 

(OR 0,25; CI 95 % 0,05 sd 1,31; p = 0,101). Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor kebiasaan 

mendapatkan transfusi darah berkala yang tidak dapat dinilai dalam satu kali pengambilan data. 

 Pada penelitian ini terdapat hubungan bermakna antara peningkatan kadar trombosit ≥ 

400000 / uL dengan kejadian hipertensi pulmonal dimana penderita talasemia anak yang 

mengalami trombositosis memiliki risiko sebesar 14,88 kali lebih tinggi untuk mengalami 

hipertensi pulmonal  (OR 14,88; CI 95% 2,19 sd 100,66; p = 0,006). Rerata kadar trombosit pada 

penderita talasemia anak yang mengalami hipertensi pulmonal juga memiliki perbedaan yang 

bermakna dibandingkan yang tidak mengalami hipertensi pulmonal (t = - 4,20 ; p < 0,001). Hal 

ini kemungkinan disebabkan oleh keadaan hiperkoagulasi pada penderita talasemia anak akibat 

degradasi rantai globin dan kerusakan membran plasma yang merangsang aktivasi trombosit, 

monosit, sel endotel dan interleukin dan  menyebabkan pembentukan trombus dan  peningkatan 

risiko terjadinya tromboemboli terutama pada pembuluh darah jantung dan paru (Eldor 2002). 

Tromboemboli merupakan salah satu penyebab hipertensi pulmonal pada penderita talasemia 

yang baru terdeteksi pada pemeriksaan ekokardiografi. (Crissaru 1990, Phrommintikul 2006, 

Villagra 2007). 

Peningkatan kadar feritin juga memiliki hubungan yang bemakna dengan kejadian 

hipertensi pulmonal dimana penderita talasemia anak yang mengalami peningkatan feritin ≥ 

4500 g/dL memiliki risiko 6,40 kali lebih tinggi untuk mengalami hipertensi pulmonal (OR 6,40; 

CI 95% 1,16 sd 35,44; p = 0,034).Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Castro 

(2004), Aessopos (2005), Phrommintikul (2006),  dan Machado (2007) yang menyatakan adanya 

hubungan antara hemosiderosis yang ditunjukkan oleh peningkatan kadar feritin dengan kejadian 

hipertensi pulmonal pada penderita talasemia. Hemosiderosis terutama terjadi pada hati, jantung, 
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otak, dan sistem endokrin, Kadar feritin yang tinggi pada miokardium menimbulkan ganggguan 

fungsi ventrikel dan akhirnya menimbulkan kardiomiopati yang merupakan penyebab utama 

kematian pada penderita talasemia (Beutler 2003). 

 

C. Kelemahan Penelitian 

   Jumlah subyek yang  terlalu sedikit dapat mempengaruhi kemaknaan  pada saat analisis 

data. Didapatkan rentang confidence interval yang lebar terutama pada analisis faktor risiko 

trombositosis terhadap kejadian hipertensi pulmonal. Mungkin diperlukan penelitian serupa 

dalam skala yang lebih besar di kemudian hari untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.  

 Jenis penelitian ini adalah potong lintang dengan satu kali pengambilan data yang  

memiliki kelemahan dimana kita tidak dapat mengetahui urutan sebab   akibat dari suatu proses. 

Penelitian jenis lain seperti kohort dapat dilakukan png ada sampel yang sama untuk 

mendapatkan hasil pengamatan yang lebih baik. 

Penelitian ini juga tidak lepas dari bias, terutama recall bias pada saat pengisian 

kuesioner yang hanya berdasarkan keterangan dari keluarga saja. Selain itu pengukuran hasil 

laboratorium dan ekokardiografi juga dapat  menyebabkan bias pengukuran walaupun telah 

diminimalkan dengan melakukan standardisasi alat pengukuran serta pada saat ekokardiografi 

dilakukan pengambilan data tekanan arteri pulmonalis sebanyak 3 kali  kemudian dibuat 

reratanya. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari 30 penderita talasemia anak yang berobat di RSUD Dr. Moewardi Surakarta selama 

periode bulan Mei-Juli 2009 didapatkan 30% di antaranya   mengalami hipertensi pulmonal. Dari 

ketiga faktor risiko yang diteliti, kadar trombosit dan kadar feritin memiliki hubungan yang 

bermakna dengan kejadian hipertensi pulmonal dimana keadaan trombositosis  (trombosit ≥ 

400000/uL) memiliki risiko sebesar 14,88 kali lebih tinggi untuk mengalami hipertensi pulmonal  

( OR 14,88; CI 95% 2,19 sd 100,66; p = 0,006) dan peningkatan kadar feritin ≥ 4500 ng/mL 

memiliki risiko 6,40 kali lebih tinggi untuk mengalami hipertensi pulmonal (OR 6,40; CI 95% 

1,16 sd 35,44; p = 0,034), sedangkan anemia tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan 

kejadian hipertensi pulmonal (OR 0,25; CI 95 % 0,05 sd 1,31; p = 0,101) 

Analisis terhadap usia penderita dengan menggunakan uji X2  menunjukkan adanya 

hubungan bermakna antara faktor usia dan kejadian hipertensi pulmonal (X2 = 4,98 ; p = 0,026). 

 

B. Saran 

 Dari hasil penelitian ini didapatkan kadar feritin penderita talasemia anak   di RSUD Dr. 

Moewardi masih banyak yang berada di atas ambang batas aman yaitu 1000 ng/mL. Frekuensi 

pemberian deferoksamin mungkin dapat ditingkatkan selama tidak mencapai kadar dosis toksik. 

Hal ini diharapkan mampu mengurangi beban kerja jantung dan memperbaiki tekanan arteri 

pulmonalis. 
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 Selain itu penggunaan obat-obatan bagi penderita talasemia dengan trombositosis 

maupun mereka yang sudah mengalami hipertensi pulmonal  dapat mulai diberikan untuk 

meminimalkan risiko terjadinya komplikasi gagal jantung. 

 

C. Implikasi Penelitian 

1. Bagi Bidang Akademik 

 Peningkatan kadar trombosit ≥ 400000 /uL maupun kadar feritin ≥ 4500 ng/mL pada 

penderita talasemia anak dapat dipakai sebagai acuan bagi tenaga medis khususnya dokter anak 

untuk melakukan skrining hipertensi pulmonal dan merencanakan pemberian terapi 

medikamentosa untuk mencegah dan atau mengurangi komplikasi khususnya pada sistem 

kardiovaskular dan pulmonal. 

 

2. Bagi Bidang Pelayanan Kedokteran Keluarga 

Seorang dokter keluarga diharapkan mengerti dan mampu memberikan informasi 

mengenai talasemia dan risiko komplikasinya terutama hipertensi pulmonal yang memiliki risiko 

tinggi untuk menyebabkan gagal jantung dan kematian. Apabila menemukan penderita talasemia 

anak yang mengalami trombositosis maupun tanda-tanda hemosiderosis maka dapat segera 

mengusulkan pemeriksaan rekam jantung untuk mengetahui ada tidaknya hipertensi pulmonal 

sehingga risiko komplikasi yang berbahaya dapat dicegah dan diobati sedni mungkin.  
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