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BAB IV 

TROMBOSITOPENIA 

 

Trombosit adalah sel darah terkecil, yang tidak punya inti tetapi di dalam sitoplasmanya  

terdapat  granula.  Trombosit  berasal dari  fragmentasi  megakariosit.   Fungsi  trombosit  adalah  

membentuk  sumbat  hemostatic. Trombositopenia  adalah  keadaan yang ditandai dengan jumlah 

trombosit kurang dari 150 000/uL (batas bawah nilai rujukan). 

Klasifikasi  trombositopenia  berdasarkan mekanisme :  

1. Gangguan produksi trombosit contoh pada anemia aplastik dan leukemia akut  karena 

sumsum tulang tidak bisa memproduksi trombosit. 

2. Peningkatan destruksi trombosit  contoh  pada  immune thrombocytopenia purpura  (ITP), 

drug–induced thrombocytopenia.  Pada kedua keadaan tersebut destruksi trombosit  akibat  

adanya  kompleks antigen-antibodi.  

3. Peningkatan konsumsi  trombosit  contoh  pada Disseminated intravascular coagulation 

(DIC), Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP), dan  Hemolytic uremic syndrome 

(HUS). Pada ketiga keadaan tersebut  trombosit dipakai  untuk membentuk  thrombus. 

4. Dilusi contoh pada  transfusi masif dengan darah simpan karena jumlah trombosit  dalam 

darah simpan  rendah. 

5. Gangguan distribusi  trombosit  contoh  pada  splenomegali  karena trombosit mengalami 

sekuestrasi di limpa. 
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BAB V 

HEMOSTASIS 

 

Definisi 

Hemostasis adalah  mekanisme tubuh untuk menghentikan perdarahan  karena trauma dan 

mencegah  perdarahan spontan. Hemostasis juga menjaga darah tetap cair. 

 

Mekanisme  hemostasis 

Jika ada luka yang mengenai pembuluh darah sehingga  terjadi  perdarahan, maka  pembuluh 

darah akan mengalami vasokonstriksi.  Dengan adanya  perlukaan pembuluh darah,  endotel terlepas 

maka jaringan subendotel terbuka sehingga trombosit melekat ke kolagen di jaringan subendotel.  

Perlekatan trombosit ke jaringan subendotel disebut adhesi trombosit.  Pada adhesi trombosit  factor  

von Willebrand berperan sebagai jembatan antara trombosit dengan kolagen di jaringan subendotel. 

Trombosit yang melekat  ke subendotel   akan mengeluarkan isi granula seperti adenosine 

diphosphate (ADP) dan serotonin yang akan merangsang trombosit lain untuk saling melekat  atau 

beragregasi membentuk gumpalan yang akan  menyumbat luka pada dinding vaskuler.  Trombosit 

yang beragregasi juga mengeluarkan isi granula seperti ADP dan serotonin. Pengeluaran isi granula 

disebut reaksi pelepasan (release reaction).  Sumbat trombosit tersebut bersifat semi permeable, jadi  

tidak dapat dilewati  eritrosit  tetapi   dapat  dilewati  cairan.  

Perlukaan vaskuler juga menyebabkan sistem koagulasi diaktifkan  sehingga akhirnya terbentuk 

fibrin. Fibrin akan mengubah sumbat trombosit yang semi permeable menjadi non permeable 

sehingga cairan juga tidak dapat melewati. 

Dengan demikian yang berperan dalam hemostasis adalah vaskuler (dinding pembuluh darah), 

trombosit dan sistem koagulasi.  

 

Sistem koagulasi 

Sistem koagulasi terdiri atas protein plasma, ion kalsium  dan tromboplastin jaringan atau 

tissue factor (TF).  Faktor koagulasi diberi angka romawi berdasarkan urutan ditemukannya. Sebagian 

besar faktor koagulasi adalah proenzim yang akan berubah menjadi enzim setelah diaktifkan.  

Beberapa faktor koagulasi membutuhkan vitamin K untuk proses karboksilasi residu asam glutamate 

menjadi gamma karboksi glutamate yaitu protrombin, F VII, F IX dan F X sehingga 4 faktor tersebut 

disebut vitamin K dependent factors.  

Proses koagulasi adalah reaksi berantai perubahan proenzim menjadi enzim. Proses koagulasi  

dapat  dimulai dari jalur intrinsik maupun jalur ekstrinsik yang kemudian bergabung menjadi jalur 

bersama. Yang berfungsi pada jalur intrinsik  adalah F XII, Prekalikrein, Kininogen berat molekul 
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tinggi,  F XI, ion kalsium, F IX, dan F VIII sedang pada jalur ekstrinsik hanya F VII dan ion kalsium 

yang berfungsi, dan pada jalur bersama yang berfungsi adalah F X, F V, protrombin (F II) dan 

fibrinogen (F I). Trombosit juga ikut berperan dalam proses koagulasi karena menyediakan 

permukaan fosfolipid yang bermuatan negative yang disebut platelet factor 3 (Pf3), tempat aktivasi 

faktor koagulasi. 

Jalur intrinsik dimulai dengan aktivasi faktor XII oleh permukaan asing, sedang jalur 

ekstrinsik dimulai dengan masuknya TF ke sirkulasi yang akan mengaktifkan faktor VII. Pada 

aktivasi koagulasi baik melalui intrinsik maupun ekstrinsik, akan dihasilkan thrombin dari 

protrombin. Selanjutnya thrombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Trombin juga 

mengaktifkan F XIII menjadi F XIII aktif yang menstabilkan fibrin dengan pembentukan ikatan silang 

(cross link). Jadi  hasil dari proses koagulasi adalah terbentuknya fibrin yang membuat sumbat 

trombosit menjadi non permeable. 

Hemostasis  dapat dibedakan atas  hemostasis primer dan hemostasis sekunder. Yang 

berperan dalam hemostasis primer adalah trombosit dan vaskuler sedang   hemostasis sekunder 

diperankan oleh sistem koagulasi.  

 

Homeostasis 

Di dalam tubuh kita terdapat homeostasis yang mengatur keseimbangan agar pembentukan 

fibrin tidak berlebihan sehingga bisa menutup aliran darah. 

Yang berperan dalam homeostasis adalah: 

1. Aliran darah 

Aliran darah yang lancar akan membawa pergi faktor koagulasi yang teraktivasi sehingga 

tidak terakumulasi di satu tempat. Jika aliran darah tidak lancar misalnya stasis maka faktor 

koagulasi yang teraktivasi  akan berkumpul di satu tempat sehingga bisa terjadi thrombosis. 

2. Inhibitor koagulasi 

Di dalam darah terdapat beberapa protein yang berfungsi menghambat faktor koagulasi yang 

sudah aktif yaitu antitrombin, protein C dan protein S dan Tissue factor pathway inhibitor 

(TFPI). Antitrombin akan menetralkan semua faktor koagulasi aktif yang termasuk protease 

serin yaitu thrombin, F Xa, F XIIa, F XIa dan F IXa. Heparin dapat meningkatkan aktivitas 

antitrombin, sebaliknya heparin tidak dapat bekerja tanpa antitrombin. Protein C diaktifkan 

oleh thrombin dengan bantuan trombomodulin menjadi protein C aktif, selanjutnya protein C 

aktif dengan bantuan protein S akan menginaktifkan  F Va dan F VIIIa. Protein C dan protein 

S termasuk vitamin K dependent protein. TFPI akan menghambat F Xa dan F VIIa. 

3. Mekanisme pembersih (clearance mechanism). Sel hati dan reticulo endothelial system (RES) 

akan membersihkan darah dari faktor koagulasi aktif. 
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Sistem Fibrinolisis 

 

Sistem fibrinolisis adalah sistem yang  menghancurkan fibrin dengan cara enzimatik. 

Komponen sistem fibrinolisis terdiri atas : 

1. Plasminogen 

2. Aktivator plasminogen 

3. Inhibitor 

Plasminogen adalah prekursor dari plasmin. Plasmin adalah enzim proteolitik yang dapat 

menghancurkan fibrin, fibrinogen, F V, F VIII, komplemen dan hormon. 

Aktivator plasminogen ada beberapa macam : 

1. Tissue plasminogen activator (tPA), adalah activator plasminogen yang fisiologis, 

berasal dari sel endotel, juga dapat dijumpai pada  berbagai jaringan. 

2. Urokinase type plasminogen activator (uPA), diproduksi oleh sel ginjal, juga terdapat 

di sel endotel.  

3. Streptokinase berasal dari streptokokus. 

4. Stafilokinase berasal dari stafilokokus. 

5. Bat vampire plasminogen activator berasal dari air liur kelelawar. 

Inhibitor sistem fibrinolisis ada 2 macam yaitu: yang menghambat activator (plasminogen 

activator inhibitor) dan yang menghambat plasmin (antiplasmin). 

Plasminogen activator inhibitor ada 3 macam, yaitu : 

1. Plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1) 

2. Plasminogen activator inhibitor 2 (PAI-2) 

3. Plasminogen activator inhibitor 3 (PAI-3) 

Terdapat beberapa protein yang berfungsi sebagai antiplasmin, yaitu :  

1. Alfa 2 antiplasmin 

2. Alfa 2 makroglobulin 

3. Alfa 1 antitripsin 

 

Proses fibrinolisis dimulai dengan masuknya aktivator ke sirkulasi. Aktivator plasminogen 

akan mengaktifkan plasminogen menjadi plasmin, baik plasminogen yang terikat fibrin maupun 

plasminogen bebas. Plasmin terikat fibrin akan  menghancurkan fibrin menjadi fibrin degradation 

products (FDP). Plasmin bebas akan dinetralkan oleh antiplasmin, jika antiplasmin tidak cukup maka 

plasmin bebas dapat menghancurkan fibrinogen dan protein lain seperti FV, FVIII, hormon, dan 

komplemen. Jika yang dihancurkan oleh plasmin adalah cross-linked fibrin maka akan dihasilkan D 

dimer, tetapi pada penghancuran fibrinogen tidak dihasilkan D dimer, jadi D dimer dapat 

membedakan fibrinolisis dengan fibrinogenolisis. 

 


