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• Endokrinologi: Ilmu yang mempelajari tentang
komunikasi intra dan ekstraseluler oleh molekul
penyampai/pembawa pesan yang disebut
hormon.

• Kebanyakan hormon dapat dikelompokkan
dalam beberapa kelompok berdasar susunan
kimianya antara lain steroid, polipeptida atau
protein, hormone yang merupakan derivate
asam amino dan derivate asam lemak.



• Secara luas aktivitas hormon dapat dibagi berdasar
fungsinya
Fungsi regulator:
untuk memelihara komposisi kimiawi cairan
ekstraseluler dan intraseluler (homeostasis) agar tetap
konstan.
Fungsi Morfogenesis:
mempunyai peran yang penting dalam tumbuh
kembang organ-organ tubuh. Misal: Perkembangan
karakteristik jenis kelamin laki-laki dan perempuan
dipengaruhi testosteron dan estradiol.



Fungsi Integrasi:
Secara umum, setiap hormon mempunyai fungsi yang
spesifik. Namun, hormon-hormon yang diproduksi oleh
beberapa kelenjar sering bereaksi bersamaan untuk
mengatur fungsi spesifik.
Sebagai contoh metabolisme karbohidrat
membutuhkan kerjasama hormon-hormon yang
diproduksi pankreas (insulin dan glukagon), kelenjar
hipotalamus (GH), kelenjar adrenal (glukokortikoid
epinefrin), kelenjar tiroid (T4) dan gonad (estrogen).



• Interrelasi ini tidak hanya pada kelenjar endokrin tetapi
bisa sampai ke sistem saraf. Misalnya mineralokortikoid
(deoksikortikosteron dan aldosteron) berperan dalam
pemeliharaan keseimbangan garam dan air yang
bekerjasama sesuai dengan aliran darah, tekanan
darah dan vasokonstriksi yang diatur oleh sistem saraf
otonom



GANGGUAN ENDOKRIN

• Gangguan endokrin dapat disebabkan oleh kelebihan
atau kekurangan hormon baik produksinya yang
abnormal atau resistensinya, kelainan kerjanya,
kelainan transport atau metabolismenya dan kelainan
campuran.



PEMERIKSAAN HORMON

Teknik Bioassay
• Berdasarkan pengamatan dari respon spesifik fisiologis

dari hormon yang diukur. Secara invivo biasanya
dengan menyuntikkan bahan uji pada hewan yang
sesuai sehingga kelenjar target merespon seperti
pertumbuhan atau steroidogenesis kemudian diukur.

• Pada bioassay invitro, dilakukan inkubasi jaringan,
membran, bagian sel dalam media kultur kemudian
diukur sesuai respon hormon.

• Dalam laboratorium klinik, bioassay tidak rutin
digunakan untuk mengukur kadar hormon.



Receptor Assay
• Teknik ini tergantung pada interaksi invitro dari hormon

dengan reseptor biologisnya. Dalam teknik
pemeriksaan ini, hormon tidak dilabel



HORMON INSULIN

• Bioavailabilitas insulin sangat cepat (3-5’)
• Tak dapat menggambarkan insulin yang sebenarnya
• Pemeriksaan terganggu bila mendapat insulin

eksogen maka dari itu diperiksa C-peptide oleh
karena hanya menggambarkan insulin endogen dan
half lifenya lebih lama.

• Tujuan:
- Mengetahui hipoglikemia puasa
- Menentukan apakah seorang penderita DM
butuh terapi insulin/tidak
- Menegakkan diagnosis DM tipe I (untuk
mengetahui aktivitas sel B)



• Pemeriksaan insulin bisa diganti dengan
pemeriksaan C peptida puasa

• Cara RIA (best choice)
Pemeriksaan sering mengalami reaksi
silang dengan pro insulin sehingga sering
bias, tetapi tidak dengan C-peptide. Bisa
diatasi dengan menggunakan antibodi
monoklonal yang spesifik untuk insulin.



Nilai rujukan Insulin:

• Puasa: 20-25 mikro IU/ml atau 12-150
pmol/l (non obese), obese > tinggi
(sehingga sering resistensi insulin: Secara
kuantitas insulin banyak tapi kualitas
buruk), atlit > rendah.

• GTT: 200 mikro IU/ml
• Oleh karena waktu paruh pro insulin >

lama dari insulin sehingga waktu diperiksa
yang ada hanya proinsulin sedangkan
insulinnya sudah hilang.



• Pemeriksaan C peptide
• Digunakan untuk melihat efektivitas

dan efisiensi terapi, terutama untuk
penderita yang mendapat terapi insulin

• Merupakan indikator yang lebih baik
untuk melihat fungsi sel B dibandingkan
insulin

• Tidak mengukur insulin eksogen
• Tidak cross reaksi dengan antibodi

insulin
• Tidak bereaksi dengan anti insulin antibodi



• Indikasi pemeriksaan:
• Evaluasi hipoglikemia puasa (Bila

hipoglikemia karena injeksi insulin,
maka insulin tinggi, C peptide
rendah)

• Mengetahui basal/stimulasi insulin,
estimasi kapasitas sekresi insulin
pasien

• Memonitor respon terhadap operasi
pankreas



• Cara: RIA
• Nilai rujukan:

• Puasa: 0,78-1,89 ng/ml (0,25-0,6
nmol/ml)

• Stimulasi glukagon (injeksi glukagon
akan merangsang produksi insulin lebih
banyak), 2,73-5,64 ng/ml (0,9-1,87
nmol/l)

• Urin: 74 ± 20 ng/l. Yang dijadikan
pedoman bukan yang di urin tetapi
tetap yang di darah

• Sampel: Serum darah vena



PEMERIKSAAN HORMON
REPRODUKSI

Hormon Reproduksi Wanita

• Folicle Stimulating Hormon (FSH) dan Lutein Hormon
(LH)

• Disekresi oleh sel gonadotropik Hipofise lobus anterior
• Oleh karena fungsinya mengontrol aktivitas gonad

maka keduanya disebut gonadotropin
• Merupakan hormon glikoprotein
• Glikoprotein Hipofise: LH, FSH, TSH (tiroid Stimulating

Hormon), hCG (human Chorionic Gonadotropin)



• Dilepas secara pulsatil (sesuai sekresi LH-RH oleh
hipotalamus yang pulsatif)

• FSH dan LH di sirkulasi bebas, tidak ada spesific binding
protein

• Terdiri dari α dan β subunit. α secara biologik kurang
aktif. Gabungan keduanya akan beraktivitas penuh



• Cara pemeriksaan:
• Mulai dari bioassay (hanya ukur kadar

hormon) sampai receptor assay
• Kit untuk darah dan urin telah tersedia
• Cara: RIA (antibodi poliklonal)

• FSH-RIA: < 1% mengalami reaksi silang
dengan LH, TSH, hCG (diproduksi pars
anterior hipofise)

• LH-RIA: 10-25% bereaksi silang dengan hCG
sehingga harus hati-hati memeriksa LH
pada wanita hamil atau wanita dengan
tumor yang mensekresi hCG (mola
hidatidosa, chorio carcinoma) karena
kadar jadi meningkat



• Two site immunometric assays: < 0,008%
bereaksi silang dengan hCG. Limit
detection 0,2 IU/l, menggunakan
antibody monoclonal

• IRMA: menggunakan antibody
monoclonal, lebih baik dari RIA



• Pengumpulan Sampel:
• Plasma (EDTA/Heparin tergantung Kit

yang dipakai), serum, urin
• Stabil selama 8 hari pada suhu ruang,

2 minggu (2-8˚C), lebih lama pada -
20˚C

• Oleh karena factor episodic, sirkardian
dan siklik dari sekresi gonadotropin
maka dibutuhkan pooled
serum/plasma/urin. Ambil urin dalam
24 jam (kadar = …../hr), tidak boleh
rethawing



Hormon Estrogen

• Bertanggung jawab terhadap perkembangan
organ seksual wanita dan tanda-tanda seks
sekunder

• Berperan bersama progesteron pada siklus
menstruasi dan memelihara kehamilan

• Pada wanita normal disekresi oleh ovarium,
korpus luteum

• Selama kehamilan oleh plasenta.
• Adrenal dan testis memproduksi dalam jumlah

kecil
• Ada 3 macam bentuk Estrogen:

• 17 β estradiol (paling poten)
• Estron
• Estriol (paling lemah)



17 β estradiol

• Merupakan hormon steroid (zat
pembentuk sebelumnya), derivate
kolesterol

• Prekursornya adalah: androstenedion
dan testosteron

• Terutama dalam bentuk ikatan dengan
SHBG (Sex Hormon Binding Globulin)
dan albumin. 2% dalam bentuk bebas
berhubungan dengan aktivitas
metaboliknya



Indikasi pemeriksaan:
• Pada laki-laki: Bila terjadi ginekomasti (susp

produksi estrogen berlebihan), sebabnya
bisa oleh karena alkoholisme (proses
aromatisasi hepar yang meningkat),
estrogen producing tumor

• Pada wanita usia subur: Pada keadaan
amenorrhoe (karena merupakan indikator
langsung aktivitas folikel), pada terapi
induksi ovulasi dengan LH-RH atau
clomiphene citrat untuk melihat respon
terapi dan mencegah stimulasi berlebihan

• Pada wanita menopause: Yang
mengalami post menopausal bleeding
atau pada post menopausal breast
cancer yang mendapat terapi estrogen



Pemeriksaan laboratorium:
• Metoda : Immunoassay (RIA, ELISA, Non

Isotopic Immunoassay, dll)
• SHBG/Albumin akan berkompetisi dengan

antibodi
• Direct assay: Harus dipisahkan protein

bindingnya
• Sampling: Serum dalam tabung gelas, setiap

saat, tanpa puasa. Sampel stabil dalam
kulkas selama 2 hari dan 2 bulan dalam
freezer

• Nilai rujukan tergantung umur dan sex. Pada
wanita estradiol meningkat saat pubertas.
Pada ovulasi normal pola bifasik, puncak
pada pertengahan dan fase lutheal



Estriol:
• Merupakan derivat kolesterol
• Pada keadaan hamil kadarnya sangat

meningkat.
• Sintesa:

• Pada wanita tidak hamil disintesa melalui
proses hidroksilasi 17 β estradiol dan estron
dalam hepar

• Pada wanita hamil disintesa pada unit
fetoplasenta, dimana ada hubungan erat
antara korteks adrenal fetus, hepar fetus
dan dengan plasenta. Pada akhir
kehamilan 90% estriol ibu berasal dari
sintesa unit fetoplasenta dari prekursor
yang berasal dari fetus.



Indikasi pemeriksaan estriol pada kehamilan:
• Pre eklamsi: Aliran darah uteroplasental

menurun sehingga produksi steroid fetus
menurun. Harus diingat pada pre eklamsi berat
dimana fungsi ginjal ibu menurun maka ekskresi
estriol dalam urin menurun sehingga kadar
dalam darah meningkat.

• Intra Uterine Growth Retardation (IUGR) yang
dapat disebabkan karena malformasi uterus,
perubahan pada plasenta, penyakit pada ibu,
infeksi intra uterin. Pada keadaan tersebut
akan didapatkan kadar estriol yang rendah
baik di dalam serum maupun urin

• Diabetes melitus: Bila terjadi komplikasi
angiopati/nefropati maka kadar akan
menurun. Sebaliknya apabila tidak terjadi
komplikasi angiopati/nefropati maka kadar
normal

Teknik pemeriksaan dan sampling: sampling bisa
dilakukan setiap saat tanpa puasa. Metode
pemeriksaan : RIA, ELISA



Hormon Progesteron
• Merupakan hormon steroid sebagai

derivat kolesterol
• Target organ: uterus dan mammae
• Produksi progesteron:

• Pada wanita tidak hamil terutama oleh
ovarium dan sedikit oleh korteks adrenal

• Pada wanita hamil: Sekresi progesteron
yang tinggi merupakan syarat untuk
implantasi ovum yang telah dibuahi dan
pemelihara kehamilan. Corpus luteum
graviditas bertanggung jawab mensekresi
progesteron sampai usia kehamilan 8
minggu dan kemudian fungsinya
digantikan plasenta



• Protein pengikat progesteron: Di dalam serum progesteron
terikat dengan transcortin dan albumin. Pada wanita usia
subur 2,5% progesteron terdapat dalam bentuk bebas.

• Metabolisme progesteron:

Di dalam hepar terjadi proses konjugasi
dengan asam glukoronat dan terbentuk 5 β
pregnandiol yang disekresikan ke dalam urin.
Pengukuran pregnandiol tersebut secara
tidak langsung mengukur produksi
progesteron.



• Efek progesteron:
• Terjadi perubahan fase progesteron pada

endometrium
• Terjadi perubahan siklik dalam cervix dan

vagina
• Menurunkan kepekaan miometrium

terhadap oksitosin sehingga tidak mudah
terjadi kontraksi

• Merangsang perkembangan lobulus dan
alveolus kelenjar mammae

• Bersifat termogenik (suhu basal pada
waktu ovulasi tinggi)

• Dosis besar progesteron: Hambat sekresi LH
dan menambah hambatan pengaruh
estrogen (hambat ovulasi)



• Indikasi pemeriksaan progesteron:
• Suspek anovulasi: Tidak terjadi

korpus luteum sehingga tak
dijumpai kenaikan progesteron
selama fase luteal.

• Insufisiensi korpus luteum: Terjadi
ovulasi tapi produksi progesteron
oleh korpus luteum rendah yang
menyebabkan perkembangan
yang tidak sempurna pada
endometrium sehingga implantasi
ovum yang fertil terganggu.



Teknik pemeriksaan dan sampling:
• Teknik: RIA
• Sampel : Serum
• Sampling dilakukan pada hari ke

7 sebelum haid, tanpa puasa dan
tidak ada variasi diurnal

Interpretasi:
• Bila kadar progesteron > 10 nmol/l merupakan

indikasi terjadinya ovulasi
• Bila kadar > 30 nmol/l secara tak langsung dapat

menentukan pasti ada ovulasi
• Bila selama 3 kali collected sampling dengan

periode 11-4 hari sebelum haid > 50 nmol/l
merupakan indikasi adanya ovulasi dengan fase
luteal adekuat



HORMON REPRODUKSI LAKI-LAKI (ANDROGEN)

• Testosteron
• Pada laki-laki diproduksi 7 mg/hr,

wanita 5% dari laki-laki
• Sebagian besar terikat sex hormon

binding protein (globulin 60%, albumin
30), 1-2% bebas



Metabolisme testosteron:

• Pd sel target testosteron dirubah menjadi
dihidrostestosteron, sedang di dalam hepar
sebagian besar testosteron diubah menjadi
androsteron/epiandrosteron/ethiokolanolon
yang kemudian berkonjugasi dengan asam
glukoronat menjadi 17 ketosteroid yang
diekskresikan melalui urin. Hanya 20-30% 17
ketosteroid urin berasal dari testosteron, jadi
tidak dapat mewakili untuk menentukan
produksi steroid dari testis.

• Sebagian kecil testosteron diubah menjadi
estrogen, ± 10g yang merupakan ½ kadar
wanita.

• Kegunaan estrogen pada laki-laki: Melalui
mekanisme umpan balik akan mengatur
pengendalian produksi GnRH dari hipofise
dan produksi FSH dan LH oleh hipofise

• .



PEMERIKSAAN HORMON TIROID



PERBEDAAN STATUS HIPOTIROID DAN HIPERTIROID

ORGAN / FAAL HIPOTIROID HIPERTIROID

“ Behaviour “ Malas, Somnolen Gelisah, peka rangsangan

Retardasi mental Hiperaktif / hiperkinesia

Tubuh keseluruhan Pertumbuhan terhambat Banyak keringat

Berat badan bertambah Tidak tahan
panas

Kulit kering dan kasar Penurunan berat badan jelas

Muka sembab, suara parau dengan nafsu makan

tidak tahan suhu dingin normal, Exopthalmus

Sistem Kardiovaskuler Denyut jantung lemah Takikardia,
palpitasi

Isi sekuncup ↓ Isi sekuncup ↑

Waktu sirkulasi ↑ Waktu sirkulasi ↓

Sistem Gastrointestinal Hipofagi Hiperfagi

Konstipasi Diare

Absorbsi glukosa lambat Absorbsi glukosa
cepat

Sistem Otot Lelah, hipotoni Lelah, tremor halus

Sistem Kekebalan Mudah infeksi Mudah infeksi

(fagositosis lekosit terganggu) (katabolisme protein berlebihan
)



TEST UJI FUNGSI KELENJAR TIROID

Dalam menentukan status tiroid seseorang dan juga
menentukan kausa dari kelainan kelenjar tiroid dapat

dilakukan pemeriksaan laboratorium sbb :
• Mengukur kadar hormon dalam darah
• Menilai pengaruh hormon terhadap jaringan perifer:

BMR, kadar kolesterol
• Menguji hubungan poros hipotalamus-hipofise-

kelenjar tiroid: TSH, TRH
• Membuktikan adanya zat-zat tertentu dalam darah

untuk menentukan kausa. Contoh: Antibodi patologik
• Langsung mengukur faal kelenjar tiroid: ’Radioactive

iodine uptake’, thyroid imaging: USG, radionuclide,
scanning



Jenis Pemeriksaan Laboratorium:
• Kadar T3 total (TT3)
• Kadar T4 total (TT4)
• Kadar T3 bebas (FT3)
• Kadar T4 bebas (FT4)
• Kadar TSH
• Pemeriksaan antibodi patologik
• Penentuan FT4I (Indeks T4 bebas)
• TRH tes
Pemeriksaan dilakukan dengan metode
ELISA dan IRMA )





TSH

• Normal 0.4-5.5 mIU/L .
• Serum TSH will be decreased to<0.1 mIU/L in

most hyperthyroid patients .
• The findings of a low serum T4 and low TSH

mandate a search for pituitary disease



TSH



TEST FOR THYROID HORMONE

• Majority of circulating hormone is T4
- 98.5% T4
- 1.5% T3

• Total Hormone load is influenced by serum binding
proteins

- Albumin 15%
- Thyroid Binding Globulin 70%
- Transthyretin 10%



TT4

• Measurement of total T4 is not particularly helpful .
• Only 0.03% of T4 circulates in the unbound state : FT4
• There is no clinical indication for performing total

thyroid hormone measurement .
• Hyperthyroidism ; high T4
• Hypothyroidism: Low T4
• Normal T4 , high T3 values: T3-thyrotoxicosis.



TT4
• T4 may be elevated with increased concentrations of TBG

such as:
- pregnancy
- oral contraceptives or estrogen
- infectious and chronic active hepatitis
- biliary cirrhosis or congenital increase in TBG levels
• TBG levels are decreased, T4 may be reduced such as
- nephrotic syndrome
- androgen therapy
- glucocorticoid therapy
- major systemic illness
- congenital decrease of TBG,
Drugs which compete for protein binding sites, such as
phenylbutazone, diphenylhydantoin or salicylates, can result in a
depressed T4 measurement..



FT4

• Reference range 0.7-1.8 ng/Dl .
• Converted to triiodothyronine (T3) ..
• FT4 : biologically active.
• FT4 ,  the best indication of thyroid dysfunction, ( less

sensitive to changes in the serum binding proteins.)



T3

• T3 is  more biologically active .
• Binding proteins :  thyroid-binding globulin , transthyretin

and albumin .
• T3 thyrotoxicoisis :   approximately 5% of clinically

hyperthyroid patients with a normal free T4 level .
• A good estimation of thyroid reserve.
• T3-thyrotoxicosis, associated with T3    but  N T4,



TT3



TT3

• 0.2  to 0.4 % of the total T3,
• Represents the physiologically active thyroid hormone.
• FT3 is typically >  than FT4 in Graves' disease and in

toxic adenomas.
• FT3 alone is elevated (T3 thyrotoxicosis) in about 5 % of

the hyperthyroid population.
• FT4 > than FT3 in toxic multinodular goiter and

excessive T4 therapy.
• FT3 : important in monitoring patients on antithyroid

therapy, where treatment is focused on reducing the T3
production and the T4 conversion to T3.



PEMERIKSAAN FT4I ( FT4 INDEX )

Merupakan cara pemeriksaan tidak langsung untuk
menilai hormon T4 bebas melalui pemeriksaan T4
total dan protein pengikat TBG.

Rumus perhitungan :
FT4I  = TT4 x   10

TBG
= (µg/100ml)   x  10

µg/ml
Nilai Rujukan :
1. Euthyroid (normotiroid)   =  3,7 – 6,5
2. Hipotiroid =  0,1 – 2,6
3. Hipertiroid =  7,8 – 20,2



INTERPRETASI HASIL PEMERIKSAAN

• faktor-faktor yang dapat meningkatkan
kadar protein pengikat terutama TBG:
kehamilan, pemakaian kontrasepsi oral
yang mengandung estrogen, Obat-obatan
: Phenytoin, Salisilat, Phenylbutazon,
Diazepam dll. Hal tersebut akan
memberikan hasil pemeriksaan kadar
hormon total yang meningkat dan
penurunan kadar hormon bebas.

• Pada keadaan hipertiroid akan dijumpai
peningkatan baik hormon T3 dan T4,
kecuali pada kasus T3 tirotoksikosis hanya
akan dijumpai peningkatan kadar T3 tanpa
disertai peningkatan kadar T4.



• Pada keadaan hipotiroid akan tampak
penurunan kadar hormon T3 dan T4,
akan tetapi pada stadium awal hanya
akan dijumpai penurunan kadar T4
yang ringan sedangkan kadar T3 masih
dalam batas normal. Hal ini dapat
diterangkan dengan adanya
mekanisme kompensasi terjadinya
proses deiodinasi T4 sebagai pro
hormon menjadi T3. Penelitian Spencer
(1989) membuktikan bahwa pada
keadaan yang disebut hipotiroid
subklinik akan didapatkan kadar T3 dan
T4 masih dalam batas normal, tetapi
kadar TSH sudah mulai meningkat
kadarnya.



• Pemeriksaan kadar TSH dapat untuk
membedakan keadaan hipotiroid
primer (kelainan terjadi pada kelenjar
tiroid sendiri) dan sekunder. Pada
hipotiroid primer T3, T4 rendah, TSH naik.
Pada hipertiroid T3,T4 tinggi, TSH
rendah.



• Pada penyakit akut dan kronis (“Non
Thyroidal Illness”) dapat terjadi fungsi kelenjar
tiroid yang disebut dengan “Euthyroid Sick
Syndrome”. Dalam hal ini terjadi keadaan
sindroma T3 rendah dimana patogenesisnya
disebabkan oleh peran sitokin (TNF) yang
disekresi oleh sel-sel inflamasi. Sitokin tersebut
menghambat enzim 1.5’ deiodinase
sehingga tidak terjadi deiodinasi T4 menjadi
T3 sehingga akan dijumpai :
- kadar T3 yang rendah
- kadar T4 normal atau sedikit meningkat
- kadar FT4 sedikit meningkat
- kadar TSH normal



Pada penyakit yang lebih berat dijumpai
keadaan yang disebut sindroma T3 dan T4
rendah. Sebagai patogenesisnya adalah
karena dibebaskannya asam lemak
bebas (asam oleat) oleh jaringan yang
mengalami anoksia dimana asam oleat
akan menghambat ikatan T4 pada TBG.

Sindroma T3 – T4 rendah dapat dibedakan
dengan keadaan hipotiroid yang
sebenarnya dengan adanya FT4 dan TSH
yang masih dalam batas normal.



MENGUJI POROS
HIPOTALAMUS – HIPOFISE – KELENJAR TIROID

a. Cara intra vena :
Diberikan 200 – 400 µg TRH, kemudian
sesudah 30 menit diambil darah
penderita untuk pemeriksaan TSH

b. Cara peroral :
Diberikan 40 mgr TRH, kemudian sesudah
3 jam diambil darah penderita untuk
pemeriksaan TSH

c. Cara “Nasal spray” :
Diberikan 2 mgr TRH, sesudah 30 menit
diambil darah penderita untuk
pemeriksaan TSH.



DIAGNOSIS BERDASARKAN
RESPON PENDERITA

• Hipotiroid primer (kelainan pada kelenjar
tiroid)
Bila TSH dijumpai meningkat 2 kali normal

• Hipotiroid sekunder (kelainan pada hipofise)
Bila TSH dijumpai tidak meningkat

• Hipotiroid tertier (kelainan pada
hipotalamus)
Bila dijumpai kenaikan TSH tidak terjadi
dengan segera dan perlu rangsangan
beberapa kali.



PEMERIKSAAN AUTOANTIBODI
KELENJAR TIROID

Salah satu penyebab kelainan fungsi kelenjar
tiroid adalah penyakit autoimun. Penyakit
autoimun pada kelenjar tiroid dikenal sebagai
Tiroiditis Hashimoto dan penyakit Grave. Pada
Tiroiditis Hashimoto akan dijumpai keadaan
hipotiroid, sedangkan pada penyakit grave
akan dijumpai keadaan hipertiroid. Sekarang
telah tersedia pemeriksaan untuk membuktikan
adanya suatu antibodi tiroid yaitu AMA (“Anti
microsomal antibody”) disebut dengan “Anti
TPO antibody”, ATA (“Anti Thyroglobulin
antibody”), TRAB (TSH receptor antibody)



Pada tiroiditis Hashimoto :
80 – 100% kasus dengan AMA dan ATA

positif
0 – 5% kasus dengan TRAB positif

Pada penyakit Graves :
90 – 100% kasus dengan TRAB positif
50 – 80% kasus dengan AMA dan ATA

positif

Metode pemeriksaan yang dipakai adalah
ELISA



FT4 & TSHs

FT4 normal
TSH normal

FT4 normal
TSH tinggi

FT4 normal
TSH normal/rendah

EUTIROID HIPOTIROID
PRIMER

HIPOTIROID
SEKUNDER

TRH tes

Respon > Respon
Normal

Tak ada
respon

Hipotiroid
Primer

Kelainan
Hipotalamus

Kelainan
Pituitari



SKRINING
HIPOTIROID KONGENITAL

• Hipotiroid penyebab retardasi mental pd neonatus
• Diagnosis & pengobatan dini cegah retardasi

mental (komplikasi tersering)
• Penting lakukan skrining pd BBL utk deteksi hipotiroid

kongenital
• Sebab : def hormon tiroid sejak intra uterin
• Kebanyakan gejala tak tampak saat lahir
• Usia timbulnya gejala  tingkat kerusakan fungsi tiroid
• Skrining hipotiroid kongenital sdh menjadi keharusan di

banyak negara



PEMERIKSAAN LABORATORIUM
• Sebaiknya dilakukan pd hari ke 3-4
• Setiap hasil skrining dg kadar TSH > 20mU/L dan T4

<6,5 µg/dL harus dikonfirmasi dg darah vena
• Ada 2 strategi:

a. TSH diikuti T4 (jk TSH ↑)
b. T4 diikuti TSH (jk T4 <<)

• Ideal: Kombinasi T4 & TSH



• Kelemahan program (a): Tak dapat mendeteksi
- delayed TSH elevation (sering pd BBL <

2.500 g)
- defisiensi TBG
- hipotiroid sentral
- hipotiroksinemia

• Kelemahan program (b): Tak dapat mendeteksi
- kelainan dg T4 normal-rendah disertai

delayed TSH elevation
• Keuntungan program (b) dpt mendeteksi

defisiensi TBG, hipotiroid sentral &
hipertiroksinemia

• Hasil pemeriksaan yg akurat & presisi harus
perhatikan  3 tahap (pra – analitik – pasca)
analitik


