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Abstract
TC or PRP transfusion is one of more DHF treatment that often done in
hospital and have potential can make difficulty problem to the recipient, in a
short time like transfusion react and in a long time imun react. The problem
transfusion decision most always based on accurately assesment from the
symtomp disease and laboratorium examination result. One of them based on HTA
Recommendation.

The aim of this study is to know the overview of gift TC or PRP transfusion
based on HTA recommendation to DHF patient in RSU PKU Muhammadiyah
Yogyakarta.
Design of this study is observasional deskriptive with cross-sectional approach. A
data get from medical record that taken used retrospektif methode. The research
sample are DHF patient that given TC or PRP transfusion although didn’t given
transfusion with Januari 2010 - June 2010 periode.
The results of this study are the overview of gift TC or PRP transfusion in
DHF patient, from 371 people, that appropiate based on HTA recommendation
are 312 people (84%), whereas isn’t appropriate HTA Recommendation are 59
people (16%).
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Abstrak
Transfusi TC (Trombocyte Concentrate) atau PRP (Platelet Rich Plasma)
adalah salah satu terapi DHF (Dengue Hemorrhagic Fever) yang sering
dilaksanakan di rumah sakit dan berpotensi menimbulkan penyulit terbesar
terhadap resipien, baik dalam jangka pendek seperti reaksi transfusi, jangka
menengah berupa penularan penyakit dan dalam jangka panjang seperti reaksi
imunologis. Permasalahan keputusan transfusi harus selalu berdasarkan penilaian
yang tepat dari segi klinis penyakit dan hasil pemeriksaan laboratorium. Salah
satunya dengan berdasarkan Rekomendasi HTA.
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pemberian
tranfusi TC atau PRP berdasarkan rekomendasi HTA (Health Technology
Assessment) pada pasien DHF di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
Desain peneitian ini adalah deskriptif observasional dengan pendekatan belah
lintang (cross–sectional). Data didapatkan dari rekam medik yang diambil secara
restropektif. Sampel penelitian ini adalah pasien DHF baik yang diberi transfusi
Trombocyte Concentrat (TC) atau Platelet Rich Plasma (PRP) maupun yang tidak
diberikan, dengan rentang waktu Januari 2010 - Juni 2010.
Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa gambaran pemberian tranfusi TC atau
PRP pada pasien DHF, dari 371 orang, yang sesuai berdasarkan rekomendasi
HTA sebanyak 312 orang (84%) sedangkan yang tidak sesuai dengan
rekomendasi HTA sebanyak 59 orang (16%).
Kata Kunci : TC, PRP, Rekomendasi HTA, Dengue Hemorrhagic Fever.
Pendahuluan
Setiap tahun, hingga tiga milyar orang penduduk dunia memiliki resiko
terinfeksi virus dengue. Lebih dari 100 negara tropis dan subtropis mengalami
letusan demam dengue (Ganda, 2006; Centers for Disease Control and
Prevention, 2003; WHO, 2007).
Indonesia merupakan salah satu negara transmisi virus dengue, dan termasuk
kategori A dalam negara endemik di Asia Tenggara. Kejadian luar biasa (KLB)
diperkirakan terjadi setiap lima tahun. Ketiadaan proteksi silang terhadap serotype
heterolog dianggap sebagai penjelasan terhadap fenomena ini (WHO, 2007;
Sunarto, 2004), dan biasanya terjadi pada musim hujan, yaitu antara bulan
Desember sampai dengan bulan Maret (Hiswani, 2003; WHO, 2007). Hingga saat
ini KLB telah pernah dilaporkan di 200 kota di Indonesia (Berita Ikatan Dokter
Indonesia, 2007). Target pemerintah untuk menekan kasus Demam Berdarah
Dengue (DBD) menjadi 20 per 100,000 penduduk di daerah endemis bahkan
belum pernah tercapai (DEPKES RI, 2007). Jumlah kejadian DBD di Indonesia
sepanjang bulan Januari-November 2007 mencapai 127.687 kasus, dengan jumlah
kasus meninggal 1.296 kasus. Keaadan ini masih menunjukkan peningkatan dari
tahun-tahun sebelumnya (WHO, 2007). Sementara trombositopenia masih

merupakan salah satu kriteria yang dikemukakan WHO sebagai diagnosis klinis
Dengue Hemorrhagic Fever (DHF). Trombositopenia tampak pada beberapa hari
setelah demam dan mencapai titik terendah pada fase syok, sedangkan pada awal
demam sampai hari ketiga umumnya jumlah trombosit masih normal,
trombositopenia terjadi setelah hari ketiga sampai hari ketujuh sakit
(Bhamarapravati, 1997). Sehingga perlu ada managemen yang tepat untuk pasien,
dalam hal ini tranfusi darah.
Transfusi darah adalah salah satu terapi medik yang sering dilaksanakan di
rumah sakit dan berpotensi menimbulkan penyulit terbesar terhadap resipien, baik
dalam jangka pendek seperti reaksi transfusi, jangka menengah berupa penularan
penyakit dan dalam jangka panjang seperti reaksi imunologis (Budiman, 2009).
Dalam hal ini adalah transfusi TC (Trombocyte Concentrate) dan PRP (Platelet
Rich Plasma).
Tenaga paramedik merupakan pelaksana terdepan pada terapi medik ini, oleh
karena itu perlu diberikan pembekalan dan sosialisasi tentang prosedur baku
pelaksanaan transfusi TC atau PRP yang benar dan aman, tetapi para klinisi juga
harus menyadari segala risiko atas pengambilan keputusannya.
Data menunjukkan bahwa 74% tranfusi pada pasien dewasa adalah tidak tepat.
WHO Global Database on Blood Safety melaporkan bahwa 20% populasi dunia
berada di negara maju dan sebanyak 80% telah memakai darah donor yang aman,
sedangkan 80% populasi dunia yang berada di negara berkembang hanya 20%
memakai darah donor yang aman. Permasalahan keputusan transfusi harus selalu
berdasarkan penilaian yang tepat dari segi klinis penyakit dan hasil pemeriksaan
laboratorium. Faktor keamanan dan keefektifan transfusi bergantung pada 2 hal
yaitu (1) tersedianya darah dan komponen darah yang aman, mudah didapat, harga
terjangkau, dan jumlahnya cukup memenuhi kebutuhan nasional;(2) indikasi
trasnfusi darah dan komponen darah yang tepat (DEPKES RI, 2003).
Hasil konvensi perdana HTA (Health Technology Assessment) DEPKES RI,
telah melakukan pengkajian teknologi kesehatan tentang transfusi komponen
darah; Indikasi dan Skrining, bahwa pemberian transfusi trombosit merupakan
kategori rekomendasi C yaitu Evidence yang termasuk dalam level IIIa (Crosssectional studies), IIIb (Case series dan case report), dan IV (konsensus dan
pendapat ahli). Rekomendasi tranfusi trombosit dilakukan untuk mengatasi
perdarahan pada pasien dengan trombositopenia, bila hitung trombosit
<50.000/uL, bila terdapat perdarahan mikrovaskular difus batasnya menjadi
<100.000/uL. Pada kasus DHF dan DIC supaya merujuk pada penatalaksanaan
masing-masing. Profilaksis dilakukan bila hitung trombosit <50.000/uL pada
pasien yang akan menjalani operasi, prosedur invasif lainnya atau sesudah tranfusi
masif. Pasien dengan kelainan fungsi trombosit yang mengalami perdarahan
(DEPKES RI, 2003). Profilaksis tranfusi trombosit untuk pasien dengan hitung
trombosit<10.000-20.000/uL, sedangkan untuk pasien dengan hitung trombosit
>50.000/uL tranfusi trombosit tidak memberikan keuntungan. Tranfusi trombosit
pada hitung yang lebih tinggi diindikasikan untuk pasien dengan perdarahan
sistemik atau yang memiliki resiko tinggi mengalami perdarahan karena kelainan
koagulasi, sepsis, atau disfungsi trombosis (National Institut of Health Consensus
Conference, 1987).

Bahan dan cara
Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif observasional dengan
pendekatan belah lintang (cross–sectional). Data didapatkan dari rekam medik
yang diambil secara restropektif.
Data dari rekam medik yang diambil secara restropektif kemudian dilakukan
pencatatan dan dimasukkan tabel dikelompokkan berdasarkan pasien DHF yang
ditranfusikan TC atau PRP. Setelah data terkumpul, data diolah dan disesuaikan
dengan rekomendasi HTA.
Data yang terkumpul, kemudian diolah dan dideskripsikan dalam bentuk tabel
untuk kelompok pasien DHF yang telah mendapat transfusi TC atau PRP
kemudian disesuaikan dengan rekomendasi HTA. Untuk kemudian dicari
gambaran berapakah pemberian transfusi TC dan PRP pada pasien DHF yang
telah sesuai dengan rekomendasi HTA dan tidak sesuai dengan rekomendasi
HTA.
Hasil
Dari data tersebut diperoleh 371 sampel penelitian pasien DHF, baik pasien
yang mendapat tranfusi TC atau PRP dan yang tidak mendapat tranfusi.
Kemudian dilakukan olah data untuk melihat gambaran jumlah pasien DHF
yang diberikan tranfusi TC atau PRP dan yang tidak diberikan tranfusi, yang
sesuai dengan rekomendasi HTA.
Tabel 3.
Deskripsi pemberian tranfusi TC atau PRP periode Januari 2010 – Juni 2010
berdasarkan angka trombosit
Angka Trombosit
Tranfusi
Tidak Tranfusi
Total
<50.000

37 orang

182 orang

219 orang

50.000-100.000

8 orang

132 orang

140 orang

>100.000

1 orang

11 orang

12 orang

Total

46 orang

325 orang

371 orang

Sumber Data : Ruang Rekam Medik RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta

Penyebab umum dari trombositopenia yaitu (1) Kegagalan produksi trombosit
karena kegagalan sumsum tulang umum, obat-obatan, defek kongenital; (2)
Peningkatan konsumsi trombosit karena reaksi autoimun, infeksi, purpura pasca
transfusi, obat-obatan seperti heparin; (3) Distribusi trombosit abnormal pada
splenomegali; (4) Kehilangan akibat dilusi pada transfusi darah massif pada
pasien dengan perdarahan (Hoffbrand et al, 2005). Data yang diperoleh dari
Ruang Rekam Medik RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta menunjukkkan
bahwa jumlah pasien DHF pada periode Januari 2010 – Juni 2010 masih cukup

tinggi. Sehingga tranfusi darah seperti terlihat dalam tabel di atas sebagai salah
satu terapi medik yang sering dilakukan di rumah sakit dan berpotensi
menimbulkan penyulit terbesar bagi resipien baik jangka pendek, menengah, atau
bahkan jangka panjang berpeluang besar masih terjadi (Budiman, 2009).
Kesalahan bisa saja terjadi baik oleh karena pemberian tranfusi yang tidak tepat
pada waktu dan kondisi pasien, maupun pemberian yang terlambat atau bahkan
tidak
diberikan
sama
sekali
tranfusi.
Tabel 4.
Deskripsi tranfusi TC atau PRP periode Januari 2010 – juni 2010
berdasarkan rekomendasi HTA
Rekomendasi C

<100.000 dengan perdarahan
mikrovaskular difus
< 100.000 dengan perdarahan
spontan
Pasien
DF/DHF
perdarahan

Tranfusi

Tidak tranfusi

Total

0 (nol) orang

1 orang

1 orang

14 orang

27 orang

41 orang

32 orang

298 orang

330 orang

46 orang

325 orang

371 orang

tanpa

Total

Sumber Data : Ruang Rekam Medik RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta

Hasil konvensi perdana HTA (Health Technology Assessment) DEPKES RI, telah
melakukan pengkajian teknologi kesehatan tentang transfusi komponen darah;
Indikasi dan Skrining, bahwa pemberian transfusi trombosit merupakan kategori
rekomendasi C yaitu Evidence yang termasuk dalam level IIIa (Cross-sectional
studies), IIIb (Case series dan case report), dan IV (konsensus dan pendapat ahli).
Dari tabel diatas dapat dilihat berapa jumlah pemberian tranfusi dan tidak
ditranfusi yang sesuai dengan rekomendasi HTA (Rekomendasi C) (Health
Technology Assessment Indonesia, 2003) dengan poin-poin yaitu:
1. Mengatasi perdarahan pada pasien dengan trombositopenia bila hitung
trombosit <50.000/uL, bila terdapat perdarahan mikrovaskuler difus
batasnya menjadi <100.000/uL.
2. Pada kasus DHF dan DIC (Disseminated Intravaskular Coagulation)
supaya merujuk pada penatalaksanaan masing-masing.
Pada penjelasan poin yang kedua rekomendasi C HTA, merujuk pada protokol
4 bahwa tranfusi TC diberikan hanya pada pasien DHF dengan perdarahan
spontan dan massif dengan angka trombosit <100.000/mm3 (Compendium of

Indonesian Medicine, 2009; Chen, 2009). Oleh karena itu, jumlah pasien yang
ditranfusi dan tidak ditranfusi pada pasien DHF dengan angka trombosit <50.000
disertai perdarahan spontan sudah dimasukkan dalam poin kedua baris kedua pada
tabel 4. Sehingga berdasarkan tabel 4 diatas, dapat dihitung jumlah pasien DHF
yang mendapat tranfusi TC atau PRP, yang sesuai dengan rekomendasi HTA
(rekomendasi C) melalui mencocokkan jumlah orang yang ditranfusi maupun
tidak ditranfusi dengan kategori yang ada pada rekomendasi HTA (rekomendasi
C) yaitu: berdasarkan tabel 4, angka trombosit <100.000 dengan perdarahan
mikrovaskular difus, yang seharusnya perlu mendapat tranfusi tetapi tidak
ditranfusi sebanyak 1 orang (0,3%). Angka trombosit <100.000 dengan
perdarahan spontan, yang seharusnya perlu mendapat tranfusi tetapi tidak
ditranfusi sebanyak 27 orang (7,3%), sedangkan yang ditranfusi sebanyak 14
orang (3,8%) karena memang perlu mendapat tranfusi. Sementara pasien DHF
tanpa perdarahan, yang mendapat tranfusi padahal tidak membutuhkannya
sebanyak 32 orang (8,6%), sedangkan yang tidak mendapat tranfusi sebanyak 298
orang (80,3%) karena memang tidak memerlukan tranfusi.
Kesimpulan
Deskripsi pasien DHF yang mendapat tranfusi TC atau PRP yang sesuai,
berdasarkan rekomendasi HTA sebanyak 312 orang (84%) sedangkan yang tidak
sesuai dengan rekomendasi HTA sebanyak 59 orang (16%).
Saran
a) Ada banyak penyebab pemberian tranfusi TC atau PRP tidak sesuai
dengan rekomendasi HTA pada pasien DHF diantaranya ketidaktahuan
para dokter atau klinisi tentang rekomendasi HTA yang dibuat oleh
DEPKES RI, dokter menggunakan referensi lain dalam melakukan tranfusi
TC atau PRP, sosialisasi DEPKES yang kurang atau kurangnya dokter
atau para klinisi untuk mencari referensi tentang tata cara pemberian
tranfusi TC atau PRP. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi tentang
rekomendasi HTA.
b) Kemungkinan terdapat kesulitan dalam hal membedakan adanya
perdarahan dan tidak adanya perdarahan pada pasiennya atau manifestasi
perdarahan muncul tanpa dilaporkan para dokter atau klinisi. Sehingga
perlu dilakukan pencatatan yang jelas dan terperinci tentang manifestasi
gejala yang timbul dan hasil laboratorium terhadap pasien DHF.
c) Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari data sekunder,
sehingga kecermatan dan ketelitian diperlukan dalam pengambialn data
tersebut.
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