
  BAB I

PENDAHULUAN

1.1.      Latar Belakang 

           Transfusi darah merupakan salah satu tindakan medis yang penting dalam

manajemen  pasien  yang  mengalami  penurunan  jumlah  pada  satu  atau  lebih

komponen darah. Terdapat berbagai macam komponen darah, yaitu PRC ( packed

red cell ), RBC (red blood cell), TC (thrombocyte concentrate) , FFP (fresh frozen

plasma),  washed  erythrocyte,  cryoprecipitate,  dan  trombosit.  Komponen  yang

paling sering ditransfusikan adalah PRC  dan  RBC . Pemisahan darah menjadi

beberapa komponen darah memungkinkan penggunaan bagi beberapa pasien, dan

pasien hanya mendapatkan transfusi komponen darah yang dibutuhkan.1,2

     Di dunia, jumlah donasi darah dalam satu tahun berkisar 107 juta kantung,

dimana  hampir  50%  terdapat  di  negara-negara  dengan  pendapatan  tinggi.  Di

negara-negara  maju  lebih  kurang  97%  darah  diproses  menjadi  komponen,

sedangkan di negara-negara berkembang berkisar 40-78%. 1

     Di  Indonesia,  produksi  darah  keseluruhan  pada  tahun  2014  adalah

sebanyak  4.644.863 kantung  darah  yang  terdiri  dari  16,18%  whole  blood  dan

83,82% komponen. Jumlah komponen tersebut terdiri atas packed red cells (PRC)

58%, plasma segar 22%, thrombocyte concentrate (TC) 13%, fresh frozen plasma

(FFP)  6%,  washed  erythrocyte  0,18%,  cryoprecipitate  0,65%  dan  trombosit

aferesis 0,17% . 2  

     Di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta tercatat sekitar 3.000 kantong darah

ditransfusikan  setiap  bulan.  Sebagian  besar  merupakan  komponen  PRC  yaitu

sekitar 50%, sedangkan komponen TC  peringkat kedua yaitu sekitar 30%, diikuti

oleh komponen FFP dan lainnya.  Terdapat peningkatan penggunaan komponen

TC dari 29,52% pada tahun 2011 menjadi 37,2% pada tahun 2015. Bangsal Anak

merupakan  pengguna  TC terbanyak,  dan  terdapat  peningkatan  pemakaian  dari

51,20% pada tahun 2011 menjadi 67,01% di tahun 2015 .3
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      Pada bulan September sampai November 2017 di RSUD H Abdul Manap

yang mendapatkan transfusi darah berupa whole blood sebanyak 67% pada kasus

Thalasemia , Packed red cell 51% kasus GGK dan Thrombocyte concetrate 45%

kasus persalinan yang mengalami perdarahan.2,3

     Pada  prosedur  melakukan  transfusi  banyak  yang  mengalami  reaksi

transfusi,  ada  berbagai  reaksi  transfusi  yang  ditimbulkan  berupa,  Reaksi  Akut

Reaksi  yang  ditimbulkan  dalam  kurun  waktu  kurang  dari  24  jam,timbulnya

pruritus, urtikaria dan rash yang disebabkan oleh hipersensitivitas ringan. Reaksi

Lambat, reaksi hemolitik lambat timbul 5-10 hari setelah transfusi dengan gejala

dan tanda demam, anemia, ikterik dan hemoglobinuria.3

    Febrile  nonhemolytic  transfusion  reaction  merupakan  salah  satu  efek

samping transfusi tersering akibat pemberian komponen darah yang disebabkan

karena  adanya  interaksi  antara  lekosit  donor  dengan  antibodi  resipien  yang

bersifat  sitotoksik,  juga akibat  adanya pelepasan sitokin oleh lekosit  pada saat

komponen darah disimpan .3

 Kejadian  FNHTR  bervariasi  tergantung  dari  komponen  yang

ditransfusikan. Reaksi ini tersering didapatkan pada transfusi TC dengan angka

kejadian 20%–30%, sedangkan pada transfusi eritrosit  non-lekodeplesi  berkisar

0,5%-6. Laporan lainnya seperti yang disebutkan bahwa kejadian FNHTR pada

transfusi  trombosit  sangat  bervariasi  dari  1,7%-37,3%.3 Transfusion  related

immunomodulation  (TRIM) yang terjadi pada transfusi darah alogenik meliputi

berbagai  perubahan  imunologi  yang  terjadi  pasca  transfusi  beserta  efek  klinis

yang menyertainya. Pada awalnya TRIM meliputi berbagai efek yang menyertai

transfusi  alogenik  oleh  karena  mekanisme imunomodulasi  (misalnya  rekurensi

kanker, infeksi pasca operasi, atau aktivasi virus) TRIM juga meliputi berbagai

efek yang disebabkan oleh mekanisme proinflamatori misalnya kegagalan multi

organ atau kematian.2 

     Potensi untuk terjadinya reaksi transfusi cukup besar, namun kebanyakan

masalah  yang  muncul  hanya  pada  pasien  yang  membutuhkan  transfusi  darah

berulang  atau  dalam  jumlah  yang  besar.  Resiko  yang  berhubungan  dengan

transfusi dari komponen spesifik darah cukup rendah.4,5

2



1.2.     Rumusan Masalah

    Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini

adalah  bagaimana  gambaran dari  hubungan intensitas  transfusi  dengan  reaksi

transfusi pada pasien RSUD H. Abdul Manap, Kota Jambi Tahun 2018.

1.3.     Tujuan Penelitian                                                                       

1.3.1.  Tujuan Umum

             Untuk mengetahui gambaran dari hubungan intensitas transfusi dengan.

Reaksi  transfusi pada pasien RSUD H. Abdul Manap, Kota Jambi Tahun 2018.

1.3.2.  Tujuan Khusus

  1. Untuk mengetahui hubungan dari rentan waktu lamanya transfusi dan

timbulnya reaksi transfusi.

  2. Untuk mengetahui hubungan golongan darah dengan timbulnya reaksi

transfusi.

3.  Untuk  mengetahui  hubungan jumlah darah  yang di  transfusi  dengan

timbulnya reaksi.

  4.  Untuk mengetahui berapa lama timbulnya reaksi transfusi.

        5.  Untuk mengetahui reaksi apa saja yang timbul pada saat transfusi.

1.4.    Manfaat Penelitian
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1.4.1.  Bagi Peneliti

 1.  Menerapkan,  memanfaatkan  ilmu  yang  di  dapat  peneliti  selama

pendidikan  dan  menambah  pengetahuan  serta  pengalaman  dalam

membuat penelitian ilmiah.

    2.  Menambah pengetahuan peneliti tentang gambaran hubungan intensitas

transfusi dengan reaksi transfusi pada pasien RSUD H. Abdul Manap,

Kota Jambi Tahun 2018.

1.4.2.  Bagi institusi

 1.  Memberikan  informasi  awal  gambaran  hubungan  intensitas  transfusi

dengan reaksi transfusi pada pasien RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi

Tahun 2018.

 2.   Menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan di bidang kesehatan.

1.4.3.  Bagi Peneliti Lain

           Memberikan informasi dan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk

mengembangkan penelitian yang lebih mendetail tentang gambaran perbandingan

intensitas transfusi dengan reaksi transfusi pada pasien di RSUD H.Abdul Manap

Kota Jambi Tahun 2018.
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