Ketahui Fakta: Gangguan Tiroid pada Anak
Gangguan tiroid dapat terjadi pada bayi dan anak-anak sehingga penting bagi orangtua
untuk dapat mengenali tanda dan gejala gangguan tiroid, serta segera berkonsultasi dengan
dokter bila mendapati adanya gejala tersebut1.
Apa itu kelenjar tiroid?
Kelenjar tiroid merupakan kelenjar endokrin berbentuk kupu-kupu yang terletak pada
bagian depan leher di bawah jakun1,2. Kelenjar tersebut berfungsi menghasilkan hormon
yang memastikan setiap sel, jaringan dan organ tubuh dapat bekerja dengan baik.2
Apa fungsi hormon tiroid?
Kelenjar tiroid merupakan pusat kontrol utama metabolisme tubuh 2. Kelenjar tiroid
membantu tubuh untuk menghasilkan energi, membuat tubuh tetap hangat, kerja jantung,
otot, dan organ lainnya bekerja sebagaimana mestinya2. Pada bayi dan anak-anak, hormon
tiroid berperan penting untuk perkembangan otak dan tumbuh kembang 3,1.
Apa gangguan tiroid pada anak?
Gangguan tiroid pada anak-anak umumnya adalah hipotiroid dan hipertiroid3,4.
Apa perbedaan antara hipotiroid dan hipertiroid?
Kelenjar tiroid anak dapat mengalami gangguan. Kelenjar tiroid bisa kurang aktif atau terlalu
aktif. Apabila terlalu aktif, kelenjar tiroid akan menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid.
Kondisi ini dikenal sebagai hipertiroid1.
Ketika kelenjar tiroid kurang aktif, kelenjar tidak menghasilkan hormon tiroid yang cukup.
Kondisi ini disebut hipotiroid.1
Kelebihan hormon tiroid dapat membuat organ-organ tubuh bekerja lebih cepat dari
seharusnya.5 Sementara hormon tiroid yang terlalu sedikit akan membuat sel dan organorgan dalam tubuh cenderung bekerja lebih lamban dari seharusnya.5
Kapan gangguan tiroid bisa terjadi pada bayi dan anak?
Gangguan tiroid pada anak dapat terjadi sejak janin dalam kandungan atau baru muncul
seiring pertambahan usia4,6.
Apa dampak gangguan tiroid pada bayi dan anak?

Apabila terjadi kekurangan hormon tiroid pada janin maka dapat menyebabkan retardasi
mental. Gangguan tiroid pada anak yang tidak segera ditangani dapat memberikan efek yang
mendasar dalam perkembangan otak, tumbuh-kembang, gangguan perilaku, serta kesehatan
secara menyeluruh.5
Karena itu sangat penting mendeteksi secara dini dan melakukan pengobatan secara cepat
dan tepat.

HIPOTIROID
Apa saja jenis Hipotiroid?
Pada anak-anak, terdapat dua jenis hipotiroid (kelenjar tiroid yang kurang aktif) yang paling
sering terjadi yaitu:
 Hipotiroid yang terjadi sejak lahir, disebut hipotiroid kongenital 1
 Hipotiroid yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia anak1
Hipotiroid Kongenital
Hipotiroidisme kongenital terjadi pada 1 dari 3000 bayi9. Pada kondisi ini, kelenjar tiroid tidak
berkembang sama sekali, sementara pada anak lain, kelenjar tidak tumbuh secara
sempurna1.
Bayi dengan hipotiroid kongenital, tidak dapat menghasilkan cukup hormon tiroid yang
dibutuhkan untuk perkembangan otak dan tumbuh kembang dengan baik, sehingga dapat
mengalami retardasi mental. 4 Sehingga penting sekali untuk memberikan pengobatan sedini
mungkin pada bayi dengan hipotiroid kongenital.
Pemerintah telah mengadakan program untuk mendeteksi hipotiroiid konenital Program
Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) pada bayi baru lahir memungkinkan bayi yang
mengalami kondisi tersebut dapat memperoleh pengobatan sedini mungkin agar dapat
tumbuh dan berkembang dengan normal. Di Indonesia Program SHK sudah tertuang dalam
Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 dan No. 78 tahun 2014.
Hipotiroid yang terjadi seiring pertambahan usia
Penyebab paling umum dari gangguan ini pada anak adalah sebuah kondisi yang dinamakan
Tiroiditis Hashimoto.1,10 Penyebabnya adalah sistem imun dalam tubuh menghasilkan autoantibodi yang kemudian menyerang kelenjar tiroid dan menghambat produksi hormon tiroid.1
Penyakit Tiroiditis Hashimoto seringkali tidak memberikan gelaja yang khas dan tersamar
dengan penyakit lain, berkembang dengan sangat lambat, oleh karena itu penting dilakukan
pemantauan dan pengenalan gejala.10
Apa saja gejala hipotiroid?
Gejala hipotiroid kelenjar tiroid yang kurang aktif pada anak bergantung pada usia anak
dan kapan kelainan tersebut mulai muncul. Secara umum gejalanya adalah:








Tanda-tanda fisik: lidah membesar, pusar menonjol6
Bayi terlihat letih/mengantuk sepanjang waktu, sembelit, dan memiliki masalah
makan6
Pada balita, gejala kelenjar tiroid yang kurang aktif dapat menyebabkan
terhambatnya pertumbuhan tulang dan gigi6
Pada anak, pubertas pun dapat tertunda6
Hipotiroidisme pada remaja perempuan dapat menyebabkan menstruasi berlebih,
dengan frekuensi yang lebih sering11
Gejala lain yang dapat muncul diantaranya kulit kering dan kerontokan rambut,
meningkatnya sensitivitas terhadap rasa dingin, melambatnya denyut jantung,
meningkatnya berat badan atau retensi cairan1

Bagaimana diagnosis dan pengobatan hipotiroid?
Jika ada gejala gejala tersebut segera waspada dan konsultasikan ke petugas kesehatan.
Biasanya petugas kesehatan akan melakukan tes darah untuk melihat fungsi tiroid1.
Pengobatan hipotiroid pada HK harus segera dilakukan sebelum bayi berusia 1 bulan,
pengobatan hipotirid memberikan hormon tiroid dari luar untuk mencukupi hormon tiroid
yang tidak ada atau kurang.

HIPERTIROID
Apa yang menjadi penyebab hipertiroid?
Penyebab paling umum hipertiroidisme pada anak adalah kondisi yang disebut dengan
Graves’ disease (atau dikenal pula sebagai Basedow disease)1. Kondisi ini merupakan
kelainan autoimun yang menyebabkan tubuh memproduksi antobodi yang merangsang
kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid secara berlebih 1.
Apakah gejala hipertiroid pada anak?
Gejala umum yang biasa ditemui dari hipertiroidisme terdiri dari1,14:








Sulit tidur
Gelisah, sulit konsentrasi
Sering murung, mudah emosi dan mudah menangis
Tangan gemetar
Meningkatnya nafsu makan dan menurunnya berat badan
Diare
Perempuan dengan hipertiroidisme dapat mengalami menstruasi yang sedikit dengan
frekuensi yang tidak teratur

Bagaimana diagnosis dan pengobatan hipertiroidisme?
Hipertiroid dapat didiagnosis dengan memerhatikan gejala yang muncul pada anak serta
melalui hasil tes darah (tes fungsi tiroid) untuk memeriksa apakah kelenjar tiroid dapat
berfungsi dengan normal1,2.

Jika anak-anak terdiagnosis hipertiroid, ada beberapa pilihan pengobatan yang bertujuan
untuk mengontrol gejala untuk menghambat produksi dan obat-obatan lain untuk
mengatasi gejalanya

Penting untuk Diwaspadai
Gangguan tiroid pada anak dapat diatasi dengan mengenali gejalanya secara dini, deteksi
atau diagnosa dini, serta pengobatan yang tepat yang teratur. Anak dengan gangguan tiroid
dapat tetap hidup sehat dan normal. Apabila seorang anak didiagnosis mengalami gangguan
tiroid, kondisi tersebut dapat dikelola, dan dengan pengobatan yang tepat serta
pemeriksaan rutin, penyakit tersebut tidak akan membatasi anak-anak untuk hidup sehat
dan bahagia12,15.
Untuk mendapatkan brosur pasien atau informasi lebih lanjut mengenai gangguan tiroid
pada anak, Anda dapat mengunjungi situs Pekan Kesadaran Tiroid Internasional pada:
www.thyroidweek.com
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