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KASUS 

Perempuan, 32 th G2P1A0 hamil 32 minggu   

• Anamnesis    : sering berdebar-debar, gemetaran, sulit tidur, berat badan menurun 

dan dirasakan kehamilannya tidak bertambah besar.  

   Tanda vital :T : 130/90 mmHg, N : 98 x/menit, RR : 20x/menit, t : 37,3 ° C 

   Pemeriksaan Fisik : Exopthalmus (+), flamping tremor (+), pembesaran kel. Tiroid (+) 

   Pemeriksaan Obstetri : L1-L 4 : TFU = 25 cm- TBJ : 2015 gram,letak kepala puka.  

   DJJ : 12-12-12 

   His : (-) 





PENDAHULUAN 

•  kelainan tiroid : 

•      - wanita >> pria 

•      - bersifat autoimun 

•      - faktor sekunder  endokrin wanita kerentanan terhadap otoimun. 

• Tujuan  adalah untuk mendeteksi  penyakit tiroid sebelum simptom dan 

tandanya muncul secara signifikan dan jelas.  

 





Anatomi : 

 Tiroid merupakan kelenjar endokrin (tidak mempunyai ductus) 

 bilobular (kanan dan kiri)  

 dihubungkan oleh isthmus (jembatan) yang terletak di depan trachea tepat 

di bawah cartilago cricoidea  

 Kadang juga terdapat lobus tambahan : lobus piramida. 





 
 





FISIOLOGI TIROID NORMAL 

• Sintesis hormon tiroid sebagian besar bergantung pada suplai iodium yang cukup dari 

makanan. 

•  Di usus halus, iodium diabsorbsi sebagai iodida yang kemudian akan dibawa ke kelenjar tiroid. 

• Plasma iodide masuk ke dalam tiroid di pengaruhi oleh TSH Dalam kelenjar tiroid, iodida akan 

dioksidasi menjadi elemental iodium, yang akan berikatan dengan tirosin  

• Monoiodotyrosine dan diiodotyrosine akan bersatu membentuk Tiroksin (T4) dan Triiodothyronine 

(T3).  

• Komponen teriodinisasi ini merupakan bagian dari molekul thyroglobulin, suatu koloid yang 

berperan sebagai tempat penyimpanan hormon tiroid.  

• TSH memacu proses proteolitik yang kemudian melepaskan iodothyrosin sebagai hormone tiroid 

ke dalam aliran darah. 

 



GAMBAR PROF SAMSUL 





•Seluruh proses atau fungsi tubuh memerlukan 

hormon tiroid untuk fungsi normalnya, bukan hanya 

metabolisme tapi juga perkembangan, 

steroidogenesis, dan aktivitas jaringan yang paling 

spesifik 







• Pada awal kehamilan laju filtrasi glomerular (GFR ) mulai meningkat. Hal ini 

•  menyebabkan bertambahnya iodium yang keluar melalui ginjal dan 

kemudian menyebabkan berkurangnya kadar iodium organik di dalam 

plasma. Sebagai kompensasi kelenjar tiroid dengan rangsangan TSH akan 

meningkatkan kegiatan untuk mencukupi kebutuhan akan hormon tiroid dan 

dengan demikian mempertahankan keadaan eutiroid 

•  Timbulnya struma tergantung pada kemampuan tiroid mengadakan 

kompensasi yang pada giliranya juga tergantung pada kadar iodium plasma. 

Salah satu upaya agar kadar iodium tidak terlalu rendah ialah dengan 

konsumsi yang cukup mengandung iodium 



• Suatu perubahan yang juga penting pada kehamilan ialah 

kenaikkan kadar TBG. Pada keadaan tidak hamil kadarnya 

berkisar antara 12-30 ug /L . Kenaikkan ini dapat menyebabkan 

kadar T4 total yang tinggi , meskipun sebenarnya fungsi tiroid 

tidak meningkat, 









•Gangguan tiroid pada wanita hamil  

•      - hipertiroid  

•      - hipotiroid 

 

• Hubungan antara kehamilan dengan kelenjar tiroid dapat dilihat 

dari tiga aspek : 

• 1. Perubahan fungsi tiroid yang dipengaruhi oleh kehamilan 

• 2. Adanya hubungan yang kuat  antara fungsi tiroid ibu dengan janin. 

• 3. Hubungan antara kehamilan yang tidak normal dengan kondisi dari tiroid  

 



• Penatalaksanaan gangguan tiroid pada kehamilan : 

•    - mempertimbangkan aspek patofisiologinya   

•    - mempertimbangkan aspek  keamanannya terhadap kehamilan dan janin 

 





•  Hipertiroid --sering tidak terdiagnosis pada kehamilan 

•  klinis sulit untuk membedakan  gejala tirotoksikosis dengan adanya hipermetabolisme yang terjadi pada suatu 

kehamilan   

• terutama pada kehamilan trimester kedua dan ketiga  

• Basal metabolisme meningkat  15 sampai 20 % pada bulan ke-4 – ke-8  kehamilan. 

• peningkatan metabolisme basal merupakan metode yang penting untuk mendiagnosis 

hipertiroid pada individu yang tidak hamil  

• disamping pemeriksaan laboratorium 



 GEJALA KLASIK  HIPERTIROID :  
  
•  intoleransi terhadap panas 

• Diphoresis ( berkeringat )  

• kulit yang hangat  

• Fatigue 

• Anxietas 

• emosi yang labil  

• takikardia,  

• tekanan nadi yang kuat  

•  hal ini juga sering didapatkan pada kehamilan. 

•  pegangan yang lebih tepat untuk menduga suatu tirotoksikosis pada kehamilan yaitu  apabila nadi 

istirahat atau tidur lebih dari 100 kali per menit atau apabila nadi tidak berkurang pada perasat 

Valsava 



LABORATORIUM 

1- peningkatan T4 bebas (fT4)  

  - penurunan TSH ( < 0,05 uU/ml - tjd pada hiprthiroid tanpa kelainan hipofisis   

  - penurunan TSH dan fT4 yang normal ( klinis tirotoksikosis fT3 tinggi /T3 toxicosis) 

2. anemia normokrom normositer  

3. neutropenia ringan  

4. elevated liver function test (alkaline phospatase, transaminase dan bilirubin) 

 5. hiperkalsemia ringan 

6.  hipomagnesemia ditemukan pada hipertiroid , khususnya pada penyakit Graves 



SCREENING 

•    - fT4 dan TSH 

•    -  fT3 jika meragukan  

•     







• hipertiroid  ringan sampai sedang- Janin  tidak terpengaruh  

• mengulang laboratorium 3 sampai 4 minggu 

• Thyroid stimulating antibody  diperiksa pada trimester ketiga pada wanita 

hamil dengan ganguan tiroid aktif  atau mempunyai riwayat penyakit 

autoimune tiroid, sebab hal ini dapat digunakan untuk memperkirakan 

adanya tirotoksikosis neonatal 

•  Hipertroid pada wanita hamil 90 % disebabkan karena penyakit Graves 





PENGOBATAN 

• Tujuan pengobatan:  

• mengendalikan tirotoksikosis ibu tanpa mengganggu fungsi tiroid janin.  

• 2 Macam pengobatan yang dapat dilakukan pada tirotoksikosis pada  : 

•  OAT (obat anti tiroid) dan pembedahan.  

• Kehamilan merupakan kontra indikasi untuk pemberian iodium radioaktif .  

 





• Obat Anti Tiroid 

• OAT yang dianjurkan ialah golongan tionamid yaitu ; propiltiourasil (PTU) dan 

metimazol.  

• Iodida merupakan kontraindikasi .  

• Bioavilibilitas metimazol pada janin ± 4 kali lebih tinggi daripada PTU 

sehingga lebih mudah menyebabkan keadaan hipotiroid pada janin.  

• Melihat hal ini maka pada kehamilan PTU lebih terpilih 





• . PTU mula-mula diberikan 100-150 mg tiap 8 jam. Setelah pasien eutiroid , 

klinis dan laboratorik, diturunkan menjadi 50 mg tiap 6 jam, dan bila tetap 

masih eutiroid dosisnya diturunkan dan dipertahankan menjadi 2 kali 50 

mg/hari.Idealnya hormon tiroid bebas dipantau tiap bulan.Kadar T4 

dipertahankan pada batas atas normal dengan dosis PTU ≤ 100 mg/hari. 

Apabila tirotoksikosis timbul lagi, biasanya pasca persalinan, PTU dinaikkan 

300 mg /hari 











• Adakah efek OAT pada janin?  

• Baik metimazol maupun PTU melewati sawar plasenta dan dapat menghambat 

sintesis hormon tiroid. 

•  Selanjutnya hal tersebut dapat menyebabkan hipotiroid  struma pada janin  

• Tiroidektomi 

• Tiroidektomi secara umum sebenarnya tidak dianjurkan. Hanya perlu dilakukan 

apabila pasien hipersensitif terhadap OAT, atau OAT sama sekali tidak efektif, 

suatu hal yang sangat jarang 





HIPOTIROID 



. HIPOTIROID 

•  Seperti pada hipertiroid, diagnosis untuk hipotiroid sulit untuk ditegakkan 

pada wanita hamil.  

• Wanita dengan hipotiroid mempunyai insiden yang tinggi untuk terjadinya 

preeklampsia, solusio plasenta, berat badan bayi lahir rendah dan stillbirth 

• di cegah dengan pemberian terapi levothyroxin yang lebih awal 



• Gejala : hipotiroid adalah : penurunan aktivitas, letargi menyeluruh , tidak tahan dingin, sering mengalami 

kram otot, konstipasi, rambut rontok, kuku yang rapuh dan kulit kering, riw operasi tiroidektomi  

• Tanda :  

•    - Kelenjar tiroid biasanya membesar, tetapi sering sulit raba.   

•    - Bradikardi dan hipotermia sering didapatkan.  

•    - Carpal tunnel syndrome   

•    - reflek tendo yang lemah  

•    - kasus yang berat sering didapatkan myxedema, somnolen, bicara lambat, kurang konsentrasi, ataxia 

cerebral, asites, illeus, efusi pleura dan perikardial, non pitting edema pada tangan , muka dan nyeri 

persendian 



LAB 

• pemeriksaan TSH dan fT4 

•  Pada hipotiroid primer, TSH tinggi dan fT4 rendah.  

• TSH tinggi dan fT4 normal disebut subclinical hipothyroidism.  

• subclinical hipothyroid pada wanita hamil berhubungan dengan adanya  

autoantibodi tiroid.  

• Pengaruh hal ini pada perkembangan otak janin belum diketahui, tetapi The 

American Thyroid Association merekomendasikan untuk menerapi sebelum timbul 

suatu gejala. 

 



ETIO HIPOTIROID 

• Tiroiditis Hashimoto  

• Tiroiditis Supuratif dan Subakut  

• Defisiensi Yodium  

•    - Axis hipotalamus- hipofisis merespon terhadap defisiensi yodium dengan mensekresi TSH berlebihan yang 

menyebabkan goiter dan nodul pada tiroid.  

•   - Goiter akan membesar selama kehamilan, dan pada multipara akan lebih besar daripada nullipara. 

Pada beberapa wanita mungkin secara klinis eutiroid , tetapi  pada pemeriksaan laboratorium menunjukkan 

hipotiroid. Terapinya adalah dengan suplemen yodium .  

• Obat – obatan 

•  Thionamid, yodium, dan lithium adalah obat- obatan yang sering menyebabkan komplikasi hipotiroid 



• . Pengobatan Hipotiroid Pada Kehamilan 

• Hipotiroksinemia pada kehamilan harus dicegah karena hal ini mempengaruhi perkembangan 

janin maupun neonatus.  

• Pemberian full- dose 50 sampai 100 ug / hari levothyroksin  harus segera diberikan setelah 

diagnosis ditegakkan.  

• Pemberian ditingkatkan 25 sampai 50 ug setiap 4 sampai 6 mg minggu sampai TSH kembali 

normal.  

• Wanita dengan terapi hormon tiroid semasa belum hamil dapat dilanjutkkan terapinya pada 

saat hamil 



TERIMA KASIH 


