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BAB IX 

TRANSFUSI  DARAH 

 

Defenisi 

Transfusi darah adalah tindakan pemberian  sejumlah darah atau komponen darah  yang 

berasal  dari seorang donor ke resipien. 

 

Syarat menjadi donor 

1. Klinis sehat 

2. Kadar Hb > 12,5 g/dL 

3. Hasil negatif pada uji penyaring untuk : syphilis, HbsAg, anti HCV, anti HIV 

 

Indikasi transfusi  

1. Hipovolemi karena perdarahan.  

2. Anemia dengan kadar hemoglobin < 6 g/dL atau < 8 g/dL untuk kasus bedah dan pasien  kritis. 

3. Komponen darah untuk kasus  yang  sesuai misal konsentrat trombosit untuk trombositopenia, 

Fresh Frozen Plasma untuk kekurangan vitamin K dependent factors, cryoprecipitate untuk 

hemophilia A dan hipofibrinogenemia.   

 

Pemeriksaan sebelum  transfusi    

1. Pemeriksaan golongan darah ABO dan Rh  dari donor dan  resipien  

2. Crossmatch  (uji silang serasi) 

 

Sistem golongan darah ABO  

Sistem golongan darah ditentukan oleh antigen pada membran  eritrosit.  Sampai saat ini telah 

dikenal banyak sistem golongan darah,  tetapi yang terpenting adalah sistem golongan ABO  karena 

ketidak sesuaian golongan darah ABO akan berakibat fatal  sedangkan ketidaksesuaian golongan lain  

pada mulanya tidak berbahaya. Hal ini karena biasanya  dalam  darah  orang dewasa yang tidak 

mempunyai antigen A sudah ada anti A, dan yang tidak punya antigen B sudah ada anti B. 

Pembentukan anti A dan anti B  dirangsang oleh antigen yang banyak terdapat di alam, karena antigen 

ini merupakan bagian dari membran  bakteri, tanaman maupun hewan. Pada sistem golongan ABO 

terdapat 4 fenotip yaitu A, B, AB dan O. Antigen A dan antigen B terbentuk karena penambahan 

rantai karbohidrat pada antigen H yaitu fukose. Golongan O mempunyai antigen H kecuali individu 

dengan fenotip  Oh (Bombay). 
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Tabel 1. Sistem Golongan Darah ABO 

FENOTIP GENOTIP Antigen Pada Eritrosit Antibodi Dalam Serum 

A AA, AO Antigen A dan Antigen H Anti  B 

B BB, BO Antigen B dan Antigen H Anti A 

AB AB Antigen A, Antigen B dan 

Antigen H 

Tak Ada 

O OO Antigen H Anti A dan Anti B 

Oh Oh Oh Tak Ada Anti A, Anti B, Anti H 

 

Sistem golongan darah Rh 

Sistem golongan darah dalam kedokteran  transfusi yang  terpenting kedua   adalah sistem 

golongan darah Rh karena eritrosit  yang  Rh positif  sering  menimbulkan imunisasi  pada individu 

dengan Rh negative melalui transfusi atau kehamilan.  

Cara pewarisan antigen Rh  ditentukan oleh  komplek  gen yang berdekatan,  yang satu 

mengkode protein  yang membawa antigen D (RhD) dan yang lain  mengkode protein yang membawa 

antigen C atau c dan E atau e (RhCE).  Eritrosit  dari individu Rh positif  mempunyai RhD dan RhCE, 

sedangkan individu Rh negative hanya mempunyai RhCE.  Pada sistem golongan darah Rh terdapat   

kombinasi  antigen yaitu  : Dce (R0, Rh0), DCe (R1, Rh1), DcE (R2, Rh2), DCE (RZ, Rhz), ce (r, rh), Ce 

(r', hr'), cE (r″, hr″), dan CE (ry, rh″). Huruf  "d"  biasanya dipakai untuk menyatakan tidak ada D, 

tetapi tidak ada antigen d maupun anti d. Beberapa individu mengekspresikan  hanya  sebagian dari 

antigen D (partial D) sehingga  hanya dapat dideteksi dengan antiglobulin test.  

Pemeriksaan untuk mendeteksi antigen dan antibodi eritrosit.  

Yang paling penting  adalah menentukan kompatibilitas  golongan  darah ABO. Golongan 

darah ABO ditentukan dengan 2  tahap : 

1. Forward atau cell grouping yaitu  mereaksikan sel darah merah dengan antisera yang telah 

diketahui  untuk mengidentifikasi antigen A  atau B.  

2. Reverse atau serum grouping  adalah dengan mereaksikan  serum dengan sel  yang telah 

diketahui golongannya  (A atau B) untuk mengidentifikasi  antibodi yang terdapat dalam serum.   
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Reaksi dianggap positif jika terlihat  agglutinasi, dan hasil reverse grouping harus 

mengkonfirmasi  forward grouping.  

 

Uji silang serasi (crossmatch) 

Pada crossmatch mayor  eritrosit  donor direaksikan dengan serum resipien, sedang pada  

crossmatch minor  eritrosit resipien direaksikan dengan serum donor. Hasil crossmatch mayor harus 

negative untuk bisa dilakukan transfusi. Jika positif harus dicari penyebabnya. Pada kebanyakan bank 

darah crossmatch minor tidak dikerjakan karena telah dilakukan skrining antibodi pada donor.  

 

Reaksi  transfusi (komplikasi transfusi) 

1.Imun : Reaksi hemolitik, non-hemolitik, transfusion-related acute lung injury  (TRALI) 

2.Non imun: Penularan  infeksi, circulatory overloading,  massive transfusi,  

Reaksi hemolitik dapat dibedakan atas hemolisis intravascular dan hemolisis ekstravaskular. 

Hemolisis intravascular biasanya terjadi akibat ketidak sesuaian golongan ABO, karena anti A dan 

anti B adalah IgM yang dapat mengikat komplemen sehingga menyebabkan hemolysis intravascular 

dan bisa terjadi disseminated intravascular coagulation (DIC). Pada transplantasi organ,  golongan 

darah  ABO  harus sesuai karena antigen ABO diekspresikan pada berbagai jaringan.   

Hemolytic disease of the newborn disebabkan ketidak-sesuain golongan darah antara ibu yang 

tersensitisasi  dengan janin yang positif antigen. Antibodi yang paling sering menimbulkan HDN 

adalah antibodi yang dapat melewati plasenta (IgG1dan IgG3), bereaksi pada suhu tubuh dan 

menyebabkan destruksi eritrosit. Ketidak-sesuaian Rh dapat menimbulkan HDN karena eritrosit janin 

dengan Rh positif akan merangsang pembentukan anti Rh oleh ibu yang Rh negative. Oleh karena anti 

Rh adalah IgG maka dapat melewati plasenta dan menghancurkan eritrosit janin.  Ketidak- sesuaian 

golongan ABO jarang menimbulkan HDN, karena  anti A dan anti B adalah IgM yang tidak bisa 

melewati plasenta dan pada neonatus antigen golongan darah belum sepenuhnya diekspresikan. 

Ketidaksesuaian golongan Rh menimbulkan hemolisis ekstravascular. 

 

Reaksi transfusi non hemolitik  

Reaksi transfusi non hemolitik meliputi demam yang bisa terjadi akibat sensitisasi  terhadap 

leukosit, trombosit atau komponen plasma, bakteri maupun pirogen dan  Transfusion-related acute 

lung injury (TRALI). Diduga TRALI disebabkan oleh reaksi antara antibody donor dengan leukosit 

resipien mengakibatkan peningkatan permeabilitas mikrovaskular di paru sehingga terjadi edema 

paru.  

  

 

 


