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BAB II 

HEMOGLOBINOPATI 

 

Hemoglobinopati ialah sekelompok kelainan herediter yang ditandai oleh gangguan 

pembentukan molekul hemoglobin. Kelainan ini dibagi menjadi 2 golongan besar yaitu :   

1. Hemoglobinopati struktural : disini terjadi perubahan struktur hemoglobin (kualitatif) karena 

substitusi satu asam amino atau lebih pada salah satu rantai peptida hemoglobin. 

2. Thalasemia : suatu sindrom yang ditandai oleh penurunan kecepatan sintesis atau absennya 

pembentukan satu atau lebih rantai globin sehingga mengurangi sintesis hemoglobin normal 

(kuantitatif).1 

II.1 Thalasemia Alfa 

Defenisi  

Thalassemia alpa adalah kelainan herediter yang diakibatkan oleh berkurangnya atau tidak 

adanya sintesis satu atau lebih rantai globin α.
2 

 

Klasifikasi 

Klasifikasi dari alpa thalassemia berdasarkan banyaknya unit alpa globin yang mengalami 

defek, dan secara garis besar terdiri dari: 

a. Silent α thalasemia 

Defek 1 dari 4 gen α globin, yang umumnya disebut thalassemia α⁺ trait. Pada keadaan ini 

tidak terdapat kelainan hematologi yang dapat terdeteksi kecuali MCV yang borderline (78-80fL). 

b. Carrier α thalasemia 

Defek 2 dari 4 gen α globin yang disebut juga thalassemia α0 trait. Kondisi ini memiliki 

karakteristik dijumpaiadanya anemia microcytic hypochromic ringan dengan  berkisar MCV 70-

75 fL. Kondisi ini terjadi dapat dibingungkan dengan defisiensi besi. 

c. Hemoglobin H disease 

Defek 3 dari 4 gen α globin. Ciri hematologis ditandai adanya akumulasi dari rantai globin-

β yang mudah larut membentuk tetramer yang disebut HbH. Penyakit HbH memiliki gejala 

anemia hipokromik mikrositik dengan Hb 8-10 g/dL. Pada pemeriksaan fisik dijumpai adanya 

pembesaran hepar dan spleen. Adanya anemia yang berat dapat disebabkan oleh kekurangan asam 

folat, infeksi akut, paparan stres oksidatif, dan kehamilan. 

d. Hb Bart’s Hydrops Fetalis 

Merupakan bentuk paling berat dari α thalassemia. Pada keadaan ini tidak terbentuk rantai 

globin-α. Janin yang terkena akan meninggal di  dalam kandungan pada trimester kedua atau 

trimester ketiga kehamilan atau tidak  lama setelah lahir. Pada Hb Bart’s Hydrops Fetalis terjadi 
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anemia yang berat, oedem yang luas, ascites, efusi pleura, dan efusi pericardial. Pada pemeriksaan 

apusan darah tepi banyak dijumpai immature red cell , hipokrom, mikrositer, gambaran sel darah 

merah anisopoikilositosis.
 3
 

 

Patofisiologi 

Thalasemia α disebabkan oleh adanya defek gen globin α sehingga sintesis rantai globin α 

berkurang atau tidak ada.  Rantai globin α dikode oleh 2 pasang gen globin α. Sintesis rantai  globin α 

diatur oleh kelompok gen globin α pada kromosom 16p13.3. Adanya mutasi pada gen globin α 

mengakibatkan produksi rantai globin α menurun atau tidak ada, tergantung jumlah gen globin yang 

terganggu, sedangkan produksi rantai globin non α berlangsung normal. Hal ini mengakibatkan 

ketidakseimbangan produksi rantai antara α dan non α yang merupakan dasar dari kelainan yang 

ditemukan pada thalasemia α.  

Ketidakseimbangan ini mengakibatkan penurunan sintesis hemoglobin normal. Penurunan 

kadar hemoglobin dalam eritrosit menyebabkan morfologi eritrosit menjadi mikrositik hipokrom. 

Selain itu penurunan produksi rantai α ini mengakibatkan terdapatnya rantai non α berlebih yaitu 

salah satunya rantai β yang membentuk HbH. Kelebihan rantai non α ini akan bersifat tidak stabil dan 

cenderung berpresipitasi pada membran eritrosit yang mengakibatkan eritrosit di-pitting oleh 

makrofag di limfa dan eritrosit ini menjadi mudah lisis. Peningkatan penghancuran eritrosit di RES 

yang kronis menyebabkan anemia dan splenomegali. Hemolisis akan diperberat oleh adanya infeksi 

atau paparan obat oksidator. Hemolisis kronis dapat mengakibatkan hiperbilirubinemia yang 

mempermudah terbentuknya batu empedu.4 

 

Gambaran Klinis 

Manifestasi klinis dari thalasemia α bervariasi mulai dari silent carrier sampai dengan hydrops 

foetalis yang fatal. Fenotipe dari kebanyakan individu yang terkena α thalassemia umumnya dengan 

gejala ringan maupun asimptomatik dan tidak terdeteksi kecuali dilakukan pemeriksaan darah 

lengkap. Keluhan yang didapat akan lebih berhubungan dengan gejala anemia seperti lemas, pucat 

dan gampang lelah. 

Pasien-pasien dengan penyakit HbH memiliki gejala yang lebih berat seperti anemia (2.6-13.3 

g/dl) dengan jumlah HbH yang bervariasi antara 0.8-40%, dan terkadang dapat ditemukan juga Hb 

Bart’s. Pada penderita HbH umumnya terdapat splenomegali, jaundice yang dapat terlihat dalam 

berbagai derajat. Komplikasi lainnya seperti defisiensi asam folat dan episode hemolitik akut akibat 

infeksi. Pasien-pasien yang lebih dewasa dapat terkena iron overload. Tingkat keparahan dari 

penyakit ini sangat bergantung kepada basis molekular dari penyakit ini. 

Hb Bart’s hydrops foetalis syndrome umumnya meninggal in utero (23-38 minggu) atau 

sesaat setelah kelahiran. Gejala klinis dapat berupa pucat dan oedem dengan tanda-tanda gagal 

jantung dan anemia intra-uterine yang berkepanjangan. Hepatosplenomegali, retardasi dalam 
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pertumbuhan otak, deformitas skeletal dan kardiovaskular serta pembesaran plasenta yang sangat 

nyata dapat terlihat pada pasien-pasien ini. 3,5 

 

Diagnosis 

a.  Klinis 

Alpa thalassemia  memiliki dua bentuk klinis yang signifikan : 

 Hemoglobin Bart’s Hidrops Fetalis, bentuk yang paling parah dari α-thalassemia, ditandai 

dengan onset janin edema luas, ascites, efusi pleura dan perikardial, dan anemia 

hipokromik berat , tanpa adanya ketidakcocokan golongan darah sistem ABO atau Rh. 

Hal ini biasanya dideteksi dengan ultrasonografi pada 22-28 minggu kehamilan dan dapat 

dicurigai pada kehamilan berisiko pada 13 sampai 14 minggu kehamilan ketika dijumpai 

peningkatan ketebalan nuchal, mungkin ketebalan plasenta, dan peningkatan rasio 

kardiotoraks. Kematian pada periode neonatal hampir tak terelakkan. 

 Hemoglobin H ( HbH disease) penyakit ini harus dicurigai pada bayi atau anak dengan 

mikrositik hipokromik, anemia hemolitik ringan sampai sedang dan hepatosplenomegali. 

Perubahan tulang dapat terjadi di sekitar sepertiga dari individu yang terkena. Tidak 

seperti sindrom Hb Bart’s, penyakit HbH dapat bertahan hidup sampai dewasa. 

b. Temuan Laboratorium 

 Pemeriksaan Darah Lengkap 

Indeks sel darah merah menunjukkan anemia mikrositik pada penyakit HbH atau α-

thalassemia trait, indeks biasanya normal pada silent carrier dan makrositik pada sindrom 

Hb Bart’s sebagai akibat dari retikulositosis ekstrim. 

Tabel Indeks Sel Darah Merah Alpa-Thalassemia pada orang dewasa3 (sumber: α -thalassemia review, 

2010) 

Red blood 

cell indices 

Normal Affected Carrier 

Male Female Hb Bart’s 

Hydrops 

fetalis 

HbH disease Alpha-

thalassemia trait 

Alpha-

thalassemia 

Silent carrier 

MCV (fL) 

 

 

89.1 

±5.01 

87.6 

±5.5 

136±5.1 Children : 

56±5 

Adults: 61±4 

71.6±4.1 81.2±6.9 

MCH 

(pg) 

30.9 

±1.9 

30.2 

±2.1 

31.9±9 18.4±1.2 22.9±1.3 26.2±2.3 

Hemoglobi

n (g/dL) 

15.9 

±1.0 

14.0 

±0.9 

3-8 Male: 10.9±1 

Female: 

9.5±0.8 

Male: 13.9±1.7 

Female: 

12.0±1.0 

Male: 14.3±1.4 

Female: 

12.6±1.2 
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 Retikulosit 

 Sindrom Hb Bart : Variabel, mungkin lebih dari 60%. 

 Penyakit HbH : Sedang antara 3% - 6%. 

 Hapusan darah tepi 

 Sindrom Hb Bart’s : Hipokrom mikrositer dan anisopoikilositosis berat, banyak 

ditemukan nucleated red  blood cell. 

 Penyakit HbH : Hipokrom mikrositer ,anisopoikilositosis (tear drop dan ovalosit), dan 

nucleated red blood cell sangat jarang. 

 Silent carrier : Penurunan MCV, MCH, dan RBC perubahan morfologi yang kurang 

signifikan dibandingkan dengan dua keadaan sebelumnya, nucleated red blood cell 

tidak terlihat. 

 

 Pewarnaan supravital untuk mendeteksi badan inklusi eritrosit. Inklusi HbH (tetramers β4) 

dapat ditunjukkan dalam 5% sampai 80% dari eritrosit individu dengan penyakit HbH 

melalui hapusan darah setelah inkubasi darah segar dengan 1% brilian cresyl biru (BCB) 

selama empat sampai 24 jam. Sejumlah kecil inklusi juga dapat dideteksi pada subjek 

dengan α-thalassemia trait. 

 Analisis hemoglobin kualitatif dan kuantitatif (Hemoglobin  elektroforesis dan HPLC) 

dapat mengidentifikasi jumlah dan jenis hemolgobin yang ditemui. 

Jenis hemoglobin yang paling relevan dengan α-thalassemia: 

o Hemoglobin A (HbA) : Dua rantai α-globin dan dua rantai β-globin (α2β2) 

o Hemoglobin H (HBH) : Empat rantai globin β-(β4) 

o Hemoglobin Bart’s (Hb Bart’s): Empat rantai globin γ-(γ4) 

o Hemoglobin Portland : Dua rantai δ-globin dan dua rantai γ-globin (δ2γ2)3,5 

 

II.2 Thalasemia Beta 

Defenisi  

Thalasemia β adalah penyakit yang diturunkan secara otosom resesif, disebabkan oleh mutasi 

gen yang terletak pada kromosom 11 yang mengatur sintesis rantai globin β, sehingga terjadi 

penurunan sintesis rantai β.6 

 

Patofisiologi 

Patofisiologi yang mendasari  antara jenis thalassemia hampir sama, ditandai dengan 

penurunan produksi hemoglobin dan sel dan adanya  kelebihan rantai globin yang tidak efektif, akan 

menyebabkan bentuk homotetramers yang  tidak stabil. Kelebihan rantai α pada β-talasemia lebih 

tidak stabil daripada kelebihan rantai β pada α-talasemias sehingga menyebabkan kerusakan sel darah 
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merah dan hemolisis yang berat oleh karena eritropoesis yang tidak efektif serta hemolisis 

ekstramedular. 

Pada β-thalasemia patofisiologinya berdasarkan atas berkurang atau hilangnya rantai globin-β 

yang akan mengakibatkan berlebihnya rantai-α. Maka akan terjadi penurunan produksi hemoglobin 

dan ketidakseimbangan rantai globin. Ini akan mengarah pada penurunan dari hemoglobin (MCH) dan 

volume eritrosit (MCV). Pada thalassemia-β yang berat, eritropoesis yang tidak efektif  terjadi di sum-

sum tulang akan meluas ke tulang-tulang normal dan menyebabkan distorsi dari tengkorak  kepala, 

tulang wajah dan tulang panjang.  

 

Klasifikasi 

a. β-thalasemia minor (trait) 

Pada β-thalasemia minor (trait)  tidak terjadi anemia yang berat, tapi pada pemeriksaan 

darah lengkap di jumpai mikrositer (MCV<80 fl) dan hipokrom (MCH<27 pg). Pemeriksaan 

hemoglobin elektroforesis di jumpai peningkatan dari Hb A2 (>3,5%). 

Dalam membuat diagnosis β-thalasemia minor, harus mengesampingkan adanya penyakit 

kekurangan zat besi, yang dapat mengubah kenaikan kadar HbA2. Manifestasi klinis β-thalasemia 

minor biasanya ringan, dan umumnya pasien memiliki kualitas hidup yang baik. Anemia secara 

klinis tidak signifikan dan tidak memerlukan perlakuan khusus, kadang-kadang dilaporkan adanya 

splenomegali, perubahan tulang ringan, dan cholelithiasis. Kedua orang tua yang memiliki 

pembawa sifat β-thalassemia, maka akan melahirkan ana-anak 25% normal, 25% β-thalassemia 

mayor dan 50% β-thalassemia trait. 

b. β-thalasemia Intermedia (TI) 

Hampir 10% pasien β-thalasemia mengalami β-thalasemia intermedia. Pada TI 

mengalami anemia hemolitik yang sedang, dan dapat mempertahankan Hb >7 g/dl tanpa 

dukungan transfusi. Ketika kebutuhan transfusi mencapai > 8 unit pertahun maka diklasifikasikan 

sebagai thalassemia-β mayor. Gejala klinis yang tampak pada TI biasanya terjadi pada umur 2-4 

tahun. Gejalanya dapat berupa anemia, hiperbilirubinemia, dan hepatosplenomegali. 

c. β -thalasemia Mayor 

β-thalasemia mayor selalu disebut anemia Cooley menunjukkan gejala  anemia berat (1-7 

g/dL), hemolisis dan inefektif eritropoesis yang berat. Manifestasi yang muncul pada  masa anak-

anak dapat terjadi anemia yang berat, jaundice, pertumbuhan terhambat, dan aktivitas  menurun.  

Hepatosplenomegali dengan tanda awal dari bentuk wajah thalassemia biasanya 

ditemukan. Pada pemeriksaan hapusan darah tepi dijumpai poikilocytosis, mikrositosis, dan 

hipokrom, target sel, basophilic stipling, pappenheimer bodies (siderotic granules) dan 

retikulositosis dengan peningkatan nucleated red blood cells. 7 
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Gambaran Klinis 

Gambaran klinis pada thalasemia β bervariasi bergantung pada delesi rantai globin β yang 

terjadi. Secara umum gambaran klinis yang ditemukan antara lain : 

a. Anemia berat terjadi pada thalassemia mayor yang dapat dilihat pada usia 3-6 bulan 

setelah kelahiran ketika sebenarnya terjadi pergantian dari produksi rantai  γ ke rantai β. 

b. Pembesaran hati dan limfa yang terjadi akibat destruksi eritrosit yang berlebihan, 

hemopoiesis ekstramedula dan lebih lanjut akibat penimbunan besi. Limfa yang besar 

meningkatkan kebutuhan darah dengan meningkatkan volume plasma dan meningkatkan 

dekstruksi eritrosit dan cadangan eritrosit. 

c. Pelebaran tulang yang disebabkan oleh hiperplasia sumsum tulang yang hebat 

menyebabkan terjadinya fasies thalasemia dan penipisan korteks tulang dengan 

kecenderungan terjadinya fraktur. 

d. Usia pasien dapat diperpanjang dengan transfusi darah tetapi penimbunan besi yang 

disebabkan oleh transfusi berulang tidak terhindarkan kecuali bila diberikan terapi khelasi 

besi.Besi yang berlebihan dapat merusak hati, organ endokrin, (dengan kegagalan 

pertumbuhan, pubertas yang terlambat, diabetes mellitus, hipotiroidisme, 

hipoparatiroidisme). 

e. Anak yang mengalami anemia rentan terhadap infeksi bakteri.8 

 

Diagnosis 

Diagnosis thalassemia  ditegakkan berdasarkan kriteria: 

a. Anamnese 

b. Pemeriksaan fisik 

c. Pemeriksaan Laboratorium 

 Pemeriksaan darah lengkap terdapat anemia mikrositik hipokrom dapat dilihat melalui 

nilai Hb, MCV, MCH, MCHC, dan RDW juga dijumpai peningkatan retikulosit 

 Evaluasi sediaan hapusan darah tepi dapat terdapat mikrositik hipokromik, sel target, 

polikromasia, basophilik stippling 

 Analisa hemoglobin dengan pemeriksaan hemoglobin elektroforesis atau HPLC dengan 

menilai kadar HbA2 dan kadar HbF. Dijumpai peningkatan kadar HbA2 dan dapat 

dijumpai kadar HbF yang meningkat.9 

II.3 Hemoglobin E varian 

Defenisi  
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HbE adalah hemoglobin varian dengan kelainan pada rantai globin β pada asam amino ke-26 

yang ditandai oleh pergantian asam amino glutamate menjadi lisin. HbE merupakan hemoglobin 

varian yang paling sering dijumpai di Asia Tenggara. 

 

Klasifikasi 

Terdapat dua bentuk HbE, yaitu: Bentuk homozigot dan Bentuk Heterozigot. Baik bentuk 

homozigot dan heterozigot tidak menimbulkan gejala klinis, kecuali pada bentuk homozigot dapat 

ditemukan splenomegali ringan.6 

 

Patofisiologi 

Hb E merupakan variant dari rantai β globin yang merupakan bentuk substitusi dari 

glutamine ke lysine pada codon 26 dari β globin gene (β 26Glu ->Lys). Mutasi ini juga 

mengakibatkan berkurangnya sintesa dari rantai β-E globin dan menyebabkan fenotipe dari 

thalasemia. Kecepatan sintesa pada Hemoglobine E mengalami sedikit  penurunan dan oleh 

karena itu Hb E merupakan bentuk variant dari beta thalasemia yang ringan. 10 

 

Gambaran Klinis 

Pada bentuk HbE homozigot ditemukan adanya anemia ringan atau tidak adanya anemia. 

Kadar Hb 9.6-13.2 g/dL. MCV antara 66-74 fL. Pada bentuk heterozigot umumnya tidak terjadi 

anemia dengan kadar Hb 11.3-14.3 g/dL. Nilai MCV 79-89 fL.6 

 

Diagnosis 

a. Anamnese 

b. Pemeriksaan fisik 

c. Pemeriksaan Laboratorium 

 Pemeriksaan darah lengkap terdapat anemia mikrositik hipokrom dapat dilihat melalui 

nilai Hb, MCV, MCH, MCHC, dan RDW juga dijumpai sedikit peningkatan retikulosit 

 Evaluasi sediaan hapusan darah tepi dapat terdapat mikrositik hipokromik, dan sel target. 

 Uji Dichlorophenolindophenol precipitation (DCIP) 

 Analisa hemoglobin dengan pemeriksaan hemoglobin elektroforesis atau HPLC dengan 

menilai kadar HbE. Dari hemoglobin elektroforesis, untuk bentuk HbE heterozigot 

dijumpai kadar HbE 20-35% dan pada bentuk homozigot kadar HbE berkisar 81.9-

93.7%.6 
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