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LATAR BELAKANG 

Anemia Hemolitik Autoimun (AIHA) merupakan suatu kondisi klinis 

dimana terdapat imunoglobulin G (IgG) atau imunoglobulin M (IgM) yang 

berikatan dengan antigen sel darah merah dan memicu terjadinya destruksi sel 

tersebut melalui aktivasi komplemen dan sistem retikuloendotelial. Hemolisis yang 

terjadi memperpendek umur eritrosit.1,2 Berdasarkan serologi, AIHA dibedakan 

menjadi tipe hangat (65%), tipe dingin (29%), Paroxysmal Cold Haemoglobinuria 

(1%) dan AIHA campuran (5%).3 Kriteria klasik untuk diagnosis AIHA didasarkan 

pada kadar Hb, persentase retikulosit, konsentrasi bilirubin indirek, aktivitas LDH 

dan konsentrasi haptoglobulin.1 Pasien AIHA kerap berkembang menjadi hipoksia 

anemia yang tidak bisa dipulihkan hanya dengan pemberian oksigen saja. Selain 

pemberian transfusi darah, tidak ada obat yang dapat menghentikan atau 

menghambat proses hemolisis yang terjadi. Dalam dua dekade terakhir masih 

banyak pertentangan mengenai pemberian transfusi darah pada pasien AIHA yang 

uji kompatibilitasnya positif.4,5  

Pada kondisi anemia berat yang membutuhkan transfusi, kadang donor 

darah yang cocok sangat sulit untuk didapatkan. Seorang klinisi sering dihadapkan 

pada situasi yang sulit dimana pasien dengan kondisi anemia yang berat dan calon 

donor darah tidak cocok.1,6 Tindakan transfusi darah dengan donor yang 

inkompatibel sering terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien.1,2 

Kesalahan tersering dalam manajemen pasien dengan AIHA adalah keraguan 

klinisi untuk memberikan transfusi darah karena aspek keamanan dan 

efektifitasnya.7 

Berikut ini dilaporkan kasus seorang penderita AIHA berat. Kasus ini 

dilaporkan karena kadang sulit mengetahui autoantibodi yang bertanggungjawab 

sebagai penyebab AIHA pada daerah dengan fasilitas pemeriksaan yang terbatas 
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dan aspek manajemen khususnya keputusan pemberian transfusi darah dengan 

donor yang inkompatibel masih kontroversial.  

 

KASUS 
Seorang perempuan, 13 tahun, datang dengan keluhan pusing. Pusing 

dirasakan seperti berat dan tertekan di seluruh bagian kepala sejak 1 bulan dan 

memberat sejak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Pusing terjadi sepanjang 

hari, memberat bila aktivitas dan membaik bila istirahat. Pusing disertai lemah letih 

lesu dan kurang bertenaga. Pasien juga mengeluh sedikit mual dan penurunan nafsu 

makan. Tidak ada pusing berputar ataupun muntah. Telinga berdenging, mata 

berkunang-kunang dan nafas berat kadang dirasakan bila jalan agak jauh. Tidak ada 

batuk dan penurunan berat badan. Riwayat meriang sejak 1 bulan, tidak pernah 

demam tinggi atau menggigil. Muntah darah dan buang kotoran hitam disangkal. 

Menstruasi dalam batas normal. Tidak ada riwayat rambut rontok, kulit memar, 

mimisan, gusi berdarah, nyeri sendi atau otot. Penderita pernah dirawat di RS 

kabupaten oleh karena kurang darah dan dilakukan transfusi darah merah sebanyak 

2 kantong tiga minggu yang lalu. Pasien lalu dipulangkan dan dibekali obat 

penambah darah. Tidak ada riwayat keluarga dengan keluhan serupa. Pasien 

pelajar, tidak pernah merokok, minum alkohol atau menggunakan obat-obatan lain.  

Pada pemeriksaan fisik tanda vital didapatkan kesan sakit sedang, kesadaran 

compos mentis, tekanan darah 90/50 mmHg, denyut nadi 120 x per menit, regular, 

temperatur aksila 37,6˚C, frekuensi pernafasan 20 x per menit regular tipe 

torakoabdominal. Pada pemeriksaan kepala tidak tampak rambut rontok, 

didapatkan adanya anemis  tanpa ikterus pada mata, THT kesan tenang. Wajah 

dalam batas normal. Pemeriksaan leher didapatkan JVP PR + 1 cm H2O tanpa 

pembesaran kelenjar getah bening. Pemeriksaan dada, iktus kordis tidak tampak, 

teraba iktus kordis di ICS IV midklavikula kiri, batas kanan 1 cm lateral jantung 

pada parasternal kanan dan batas kiri jantung pada midklavikula kiri, suara jantung 

1 dan 2 tunggal regular. Dada tampak simetris, vokal fremitus normal, perkusi 

sonor pada kedua lapangan paru, suara nafas bronkovesikuler, tidak ada ronki, 

wheezing atau friction rub. Pemeriksaan abdomen didapatkan tidak adanya distensi, 
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bising usus dalam batas normal, hepar dan lien tidak teraba. Pemeriksaan 

ekstremitas, palmar kedua tangan tampak pucat tetapi hangat. 

Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan leukositosis (WBC 13,09x103 

/μL) dengan neutrofil 7,75; Hb 3,7 g/dl; trombosit normal (174x103 /μL); MCV 

121,7 fL, MCH 44,6 pg, MCHC 36,6 g/dL dan retikulosit 22%. Kimia darah dengan 

hasil SGOT 72,9 mg/dl, SGPT 19,2 mg/dl, bilirubin total 2,84 mg%, bilirubin direk 

0,7 mg%, bilirubin indirek 2,1 mg%, BUN 14,4 mg/dl, kreatinin 0,48 mg/dl dan 

glukosa darah sewaktu 110 mg/dl, natrium 139,8 mmol/l, kalium 3,39 mmol/l dan 

klorida 98,7 mmol/l. Pasien bergolongan darah A rhesus positif.  

Berdasarkan data awal tersebut diatas penderita didiagnosis kerja suspek 

anemia hemolitik berat. Penatalaksanaan awal yang diberikan antara lain IVFD 

NaCl 0,9% 20 tetes/menit, diet TKTP 1500 kkal, metil prednisolon 250 mg drip iv  

dalam NaCl 0,9% 100cc setiap 24 jam, Ceftriaxon 1 gr/24jam, Ranitidin 150 mg iv 

setiap 12 jam, ondansetron 4 mg iv setiap 8 jam dan parasetamol tablet 500 mg bila 

perlu. Pemeriksaan tambahan yang direncanakan yaitu hapusan darah tepi, tes 

Coomb direk dan indirek. Pada pemeriksaan darah tepi didapatkan hasil eritrosit 

normokrom, anisopoikilositosis (normosit, mikrosit, sel tear drop, sel target, 

sferosit), sel polikromatofilik (+), normoblast (-). Leukosit kesan jumlah normal, 

dominasi sel neutrofil matur, toxic granule (-), immature granulocyte + (myelosit), 

sel blast (-). Trombosit kesan jumlah normal, giant platelet (-). Kesan anemia 

normokormik normositer dd/ proses hemolitik, blood loss, functional iron 

deficiency. Pemeriksaan Coomb tes direk dan indirek positif sehingga semua hasil 

crossmatch donor dan resipien untuk transfusi darah tidak cocok. Walaupun 

terdapat tes crossmatch yang positif, akhirnya pasien tetap diberikan transfusi PRC 

dengan pertimbangan anemia yang berat dan mengancam nyawa dengan dilakukan 

inform concent terlebih dahulu. Transfusi packed red cell (PRC) diberikan 1 

kantong (200 cc) setiap 12 jam dan direncanakan sebanyak 6 kantong sampai 

dengan Hemoglobin 10 gr%. 

Selama perawatan, keluhan lemas berkurang, demam mulai jarang dan suhu 

normal. Nafsu makan dan minum masih belum begitu baik disertai nyeri ulu hati. 

Hasil pemeriksaan darah lengkap 3 hari kemudian didapatkan hasil (WBC  normal 

6,56x103 /μL) dengan neutrofil 4,66; Hb meningkat jadi 8,5 g/dl; trombosit 



4 

 

menurun (90x103 /μL); morfologi membaik dengan MCV 107,2 fL; MCH 38,5 pg; 

MCHC 35,9 g/dL). Setelah tiga hari pemberian metilprednisolon dosis sangat tinggi 

(pulse dose), dosis diturunkan menjadi 62,5 mg iv setiap 24 jam. Transfusi PRC 

dilanjutkan diberikan 1 kantong perhari dan direncanakan dua kantong lagi. Pada 

hari ke-5 perawatan, keluhan semakin berkurang dan nafsu makan minum 

membaik. Pemeriksaan darah lengkap didapatkan hasil (WBC  normal 7,15x103 

/μL) dengan neutrofil 5,56; Hb normal 14,5 g/dl; trombosit meningkat (106x103 

/μL); morfologi membaik dengan MCV 95,2 fL; MCH 33,2 pg; MCHC 34,9 g/dL).  

Setelah 6 hari perawatan, pasien diperbolehkan pulang dan diberikan terapi 

metilprednisolon tablet 2x16 mg dan ranitidin tablet  2x150 mg. Pada saat kontrol 

ke poli 2 hari setelah perawatan, kondisi penderita tampak baik dengan hasil 

laboratorium (WBC  normal 9,84x103 /μL) dengan neutrofil 7,26; Hb normal 14,8 

g/dl; trombosit mendekati normal (119x103 /μL); morfologi normal MCV 95,0 fL; 

MCH 33,6 pg; MCHC 35,3 g/dL; retikulosit turun 4,7 %; bilirubin total juga turun 

menjadi 2,31 mg% dan bilirubin direk 1,6 mg%. Terapi yang diberikan 

metilprednisolon tablet 2x16mg dilanjutkan sampai 2 minggu selanjutnya dosis 

diturunkan perlahan sampai dosis pemeliharaan. 

 

PEMBAHASAN 
Penyakit anemia hemolitik autoimun sangat jarang terjadi, diperkirakan 

sekitar 1-3 kasus per 100.000 orang per tahun. Pasien umumnya datang dengan 

keluhan anemia dengan berbagai tingkatan, ikterus, hemoglobinuria dan 

hepatosplenomegali.6,8 Derajat beratnya anemia pada pasien AIHA ditentukan oleh 

respon eritroblastik sumsum tulang. Retikulositopenia terjadi pada 39% anak-anak 

dan 20% dewasa, yang diakibatkan oleh aktivitas anti eritroblas dan kematian bahan 

pembentuk eritroid. Kondisi lain yang mempengaruhi beratnya penyakit adalah 

adanya trombositopenia (sindrom Evans), yang terjadi pada sepertiga kasus anak-

anak dan sepersepuluh kasus dewasa.9 Sekitar 57% pasien dengan anemia hemolitik 

autoimun tipe hangat memiliki autoantibodi bebas di dalam serumnya dan tes 

antiglobulin yang positif. Adanya panaglutinin pada serum darah penderita 

menyebabkan crossmatch untuk mencari donor yang cocok sangat sulit dan 
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membutuhkan proses yang lama karena panglutinin akan berikatan dengan semua 

sel darah merah donor.6,8 

Anemia hemolitik autoimun umumnya diklasifikasikan menjadi dua tipe 

yaitu hangat (reaksi autoantibodi optimal pada suhu 37ºC) dan dingin (reaksi 

autoantibodi optimal pada suhu 4ºC). Berdasarkan kelainan yang mendasari, AIHA 

dibagi menjadi primer (37%), post-infeksi (10%) dan sekunder akibat penyakit 

limfoproliferatif, autoimun, imunodefisiensi, obat atau keganasan non-hematologi 

(53%).8,9 Tipe hangat terjadi pada sekitar 80-90% AIHA, dapat muncul pada semua 

rentang usia khususnya diatas 40 tahun, disebabkan terutama oleh IgG dan 

menimbulkan hemolisis ekstravaskuler. Tipe dingin terjadi pada 20% kasus AIHA, 

disebabkan oleh IgM dan lebih sering menimbulkan hemolisis intravaskuler.9,10 
Penegakan diagnosis AIHA harus didasarkan pada jawaban akan tiga 

pertanyaan yaitu apakah ada proses hemolisis? Adanya proses hemolisis diduga 

dari hasil pemeriksaan laboratorium berupa peningkatan bilirubin indirek, 

peningkatan retikulosit, peningkatan LDH atau normal, penurunan haptoglobulin, 

hemoglobinuria, hemosiderinuria dan gambaran darah tepi sperositosis, aglutinasi 

atau polikromasia. Apakah hemolisis yang terjadi karena proses autoimun? Adanya 

proses autoimun dibuktikan dengan tes Direct Antiglobulin Test (DAT) positif, 

yang mengindikasikan adanya IgG, IgM, IgA atau komplemen yang menempel 

pada permukaan sel darah merah. Pemeriksaan DAT kadang tidak spesifik karena 

bisa positif pada kondisi penyakit hati, infeksi kronik, keganasan, penyakit lupus, 

gangguan ginjal dan obat-obatan seperti imunoglobulin intravena atau 

antithymocyte globulin. Pertanyaan terakhir adalah apakah tipe AIHAnya? Tipe 

AIHA dari pasien dapat diketahui dari serial pemeriksaan serologi yang mungkin 

tidak tersedia di banyak pusat layanan kesehatan.3 

Pada kasus ini, diagnosis AIHA ditegakkan berdasarkan keluhan pusing dan 

lemah sejak 1 bulan dengan tanda anemia, respon kardiovaskuler takikardi tetapi 

hepatosplenomegali tidak ditemukan. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan 

anemia berat normokromik normositer dengan retikulosit yang meningkat dan 

gambaran darah tepi eritrosit normokrom, anisopoikilositosis (normosit, mikrosit, 

sel tear drop, sel target, sferosit), sel polikromatofilik (+), yang sesuai dengan 

hemolitik. Bilirubin total meningkat dengan dominan indirek dan tes DAT positif. 
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Anemia hemolitik autoimun yang terjadi kemungkinan tipe hangat dan primer. 

Pemeriksaan detail serologi untuk mengetahui autoantibodi yang terlibat tidak 

dapat dilakukan oleh karena fasilitas yang terbatas. Pemeriksaan uji crossmatch 

menunjukkan darah pasien inkompatibel dengan semua darah donor. 

Prinsip tatalaksana AIHA adalah mengendalikan faktor penyebab, terapi 

suportif dan simptomatik. Eradikasi infeksi dan hentikan obat yang diduga sebagai 

penyebab bila ada.3 Terapi farmakologi lini pertama untuk AIHA tipe hangat adalah 

steroid. Prednison oral dapat diberikan dengan dosis awal 1-2 mg/kgBB/hari atau 

metilprednisolon intravena 0,8-1,6 mg/kgBB/hari bila pemberian oral tidak dapat 

ditoleransi. Dosis yang lebih tinggi diberikan pada kasus yang berat, yaitu 

metilprednisolon 1-2 mg/kgBB setiap 6-8 jam selama 1-3 hari.8 Respon pemberian 

kortikosteroid sekitar 70-85% tetapi kuratif hanya pada 20-30% kasus.11 Pasien 

yang tidak respon terhadap pemberian kortikosteroid  atau muncul efek samping  

pada pemberian 2-3 minggu, dapat diberikan Azatioprin (3-4 mg/kgBB/hari) 

tunggal atau kombinasi dengan kortikosteroid. Selain azatioprin, dapat diberikan 

mikofenolat mofetil (1-2 gr/hari), terutama pada pasien yang timbul efek samping 

azatioprin seperti nyeri perut, leukopenia dan peningkatan enzim hati.11 Pada kasus 

AIHA yang refrakter, pilihan obatnya adalah siklofosfamid (60 mg/m2/hari). Anti 

CD20, rituksimab, merupakan terapi lini kedua yang hanya diindikasikan pada 

kasus gagal dengan kombinasi berbagai obat.2,3,11 

Pasien ini diberikan metilprednisolon pulse dose 250 mg/24jam drip 

intravena selama 3 hari selanjutnya diturunkan menjadi 62,5 mg/24jam sampai 

pulang. Pasien juga diberikan antibiotika mengingat adanya demam dan 

leukositosis dengan dominan neutrophil. Awalnya ada keraguan dilakukan tranfusi 

darah karena laporan petugas bank darah berupa hasil uji kompatibilitas pasien 

tidak cocok dengan semua donor. Adanya anemia yang berat, gejala yang nyata dan 

dekompensasi kardiovaskuler, akhirnya transfusi PRC tetap diberikan dengan dosis 

200 cc/12 jam sampai target Hb 10 gr%. Selama perawatan, kondisi penderita 

membaik dengan respon hematologi yang memuaskan. 

Keputusan pemberian transfusi harus didasarkan pada kondisi klinis pasien 

antara lain onset dari hemolisis dan anemia, ada tidaknya status hipovolumia, ada 

tidaknya hemoglobinuria atau hemoglobinemia, status kesehatan dasar dan 
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cadangan fungsi kardiorespirasi.1,6,9 Pasien dengan kondisi klinis stabil, tidak 

direkomendasikan untuk ditransfusi bila terdapat inkompatibilitas crossmatch. 

Pemberian transfusi darah merupakan pilihan terakhir pada kasus anemia yang 

berat dengan gangguan tanda vital. Transfusi dosis rendah direkomendasikan yaitu 

3-5 mL/kgBB untuk menghindari komplikasi inkompatibilitas dan kelebihan 

cairan. Pemberian transfusi PRC sebaiknya yang leucodepleted, dilakukan secara 

hati-hati dan lama pemberian maksimal 4 jam. Premedikasi dengan antihistamin 

dan antipiretik dapat diberikan untuk mencegah demam dan reaksi alergi. Monitor 

ketat tanda vital, fungsi jantung, fungsi ginjal dan diuresis harus dilakukan saat 

transfusi.2,8  

Ada beberapa pendekatan dalam memilih donor darah untuk pasien dengan 

autoantibodi hangat. Metode yang paling efektif adalah tes adsorption, dengan cara 

membuang semua autoantibodi dari serum pasien dan memungkinkan untuk hanya 

mendeteksi aloantibodi pada adsorbed serum. Pendekatan lain yaitu tes sel darah 

merah fenotipe antara donor dan pasien. Ada juga tes yang sederhana yaitu 

melakukan pengenceran serum pasien sebelum melakukan tes kompatibilitas.7 

Hanya 30% pasien dengan AIHA memiliki aloantibodi sebelumnya (biasanya Rh 

atau K), tetapi sangat jarang bila tidak ada riwayat transfusi darah atau kehamilan 

sebelumnya.3,4,7 Transfusi dengan sel darah merah yang paling rendah 

inkompatibilitasnya pada pasien AIHA efektif dan aman serta tidak berkaitan 

dengan peningkatan resiko hemolisis bila dibandingkan dengan pasien dengan 

aloantibodi yang positif atau pasien yang tidak memiliki antibodi spesifik sel darah 

merah.5 

Pemberian antibiotika profilaksis masih belum menunjukkan bukti yang 

kuat.9 Untuk IgG intravena dosis tinggi hanya efektif pada kasus anak dengan 

AIHA yang disertai infeksi sekunder.11 Hemolisis kronik dapat menyebabkan 

defisiensi asam folat karena peningkatan penggunaannya, sehingga perlu diberikan 

suplemen asam folat 1 mg setiap hari sejak pemberian steroid dimulai. Splenektomi 

merupakan pilihan terakhir pada pasien yang tidak memiliki kondisi komorbid, 

penyakit autoimun atau keganasan hematologi dengan rata-rata respon 60-90%.12 

 

 



8 

 

KESIMPULAN 

Telah dilaporkan kasus seorang perempuan, 13 tahun, datang dengan 

keluhan pusing dan lemah badan yang memberat sejak 1 minggu sebelum masuk 

rumah sakit. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda anemia dan takikardi tanpa 

disertai hepatosplenomegali. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan anemia 

berat dengan gambaran normokromik normositer, retikulosit meningkat dan 

gambaran darah tepi sesuai hemolitik. Pasien didiagnosis dengan anemia hemolitik 

autoimun berat tipe hangat. Terapi yang diberikan berupa suportif, simptomatik, 

antibiotika, dan kortikosteroid. Keputusan pemberian transfusi darah diambil 

dengan melakukan monitoring ketat tanda vital. Keadaan pasien membaik  dan 

dipulangkan setelah  6 hari perawatan. Komunikasi yang baik antara klinisi dan 

petugas bank darah sangat diperlukan dalam mengkaji  rumitnya mencari darah 

donor yang tepat. Keputusan final pemberian transfusi pada pasien dengan AIHA 

tergantung pada kondisi klinis dan pertimbangan keuntungan yang melebihi 

kerugiannya. 
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