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STRUMA PADA ANAK

• Kelenjar tiroid yang membesar dapat 
memperlihatkan fungsi: 

– Eutiroidisme

– Hipotiroidisme
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– Hipotiroidisme

– Hipertiroidisme

• Struma  digolongkan:

– Struma kongenital dan didapat

– Struma endemik dan sporadik

– Struma intratekal dan ekstratrakeal



PATOFISIOLOGI TERJADINYA 

STRUMA

menurunnya hormon tiroid

yang bersirkulasi

meningkatnya 

proses infiltrasi

peradangan

neoplasma
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STRUMA

meningkatnya 

TSH

Tirotoksikosis
Thyrothropin receptor

Stimulating antibodies

(TRSAb)



MEKANISME SELULAR 

TERJADINYA STRUMA

• Homeostasis pertumbuhan dalam 
diferensiasi sel epitel mencerminkan 
suatu keseimbangan antara peningkatan 
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suatu keseimbangan antara peningkatan 
dan penekanan pembelahan sel

• Kelenjar tiroid merupakan salah satu 
lokasi terjadinya hiperplasia sel yang 
paling sering



…MEKANISME SELULAR TERJADINYA STRUMA

• Keterlibatan sejumlah stimolator 
pertumbuhan autokrin dan reseptornya 
dalam pertumbuhan struma, yaitu:

• IGFs
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• IGFs

•FGFs

•TGâ1

• HGF

•VEGF, PIGF

•endothelin



STRUMA KONGENITAL
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• Diakibatkan:

– Pemberian obat antitiroid selama 
kehamilankehamilan

(PTU 100-200 mg dalam 24 jam)

– Pemberian obat iodida selama kehamilan

– Pemberian Amiodaron (antiaritmia jantung)

– Kekurangan yodium

– Kelebihan yodium pada masa neonatus



…STRUMA KONGENITAL
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• Gejala klinis:

– Struma tidak besar

– Gejala klinis hipertiroidisme– Gejala klinis hipertiroidisme

– Ibu dengan riwayat penyakit Graves

– Gangguan sintesis hormon tiroid

• Bayi dengan hipotiroid���� segera terapi 
hormonal

• Diturunkan gen resesif���� konsultasi genetik

• USG pada kehamilan berikutnya



STRUMA ENDEMIK DAN 

KRETINISME8

• Diakibatkan:

– Defisiensi yodium berat di daerah endemik

– Kebutuhan yodium bayi:

40-50 µg dalam 24 jam

meningkat >4 x pada bayi yang minum ASI

10 x pada bayi yang minum susu sapi 



• Pembesaran kelenjar endokrin

• Dapat menghilang waktu dewasa, timbul 
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GEJALA KLINIS

STRUMA ENDEMIK

• Dapat menghilang waktu dewasa, timbul 
kembali saat menyusui

• T4 serum menurun, TSH meningkat sedang,        
T3 meningkat

• Kretinisme melibatkan 2 sindrom

tipe neurologi

tipe miksedema



1. TIROIDITIS LIMFOSITIK KRONIK 

(TIROIDITIS HASHIMOTO)

• Penyebab tersering kelainan tiroid

• 1 % pada anak sekolah
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• 1 % pada anak sekolah

• Penyakit autoimun pada organ khusus

• Riwayat keluarga 25 % kasus

• Banyak pada perempuan

• 3 tahun pertama kahidupan, sering pada 
usia 6 tahun, puncak masa pubertas



• Gejala klinis:

– Struma difus, keras, tidak sakit, bisa berlobulus dan 
seperti nodulus

– Retardasi pertumbuhan
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1. TIROIDITIS LIMFOSITIK KRONIK 

(TIROIDITIS HASHIMOTO)

– Retardasi pertumbuhan

– Kebanyakan eutiroidisme, dapat klinis eutiroidisme 
dengan laboratorium hipotiroidisme

– Gejala hipertiroidisme:

gelisah, lekas marah, banyak keringat, 
hiperaktivitas, bersamaan penyakit Graves, 
oftalmopathy

– Beberapa mengeluh tekanan pada leher



• Pemeriksaan lab:

– Biopsi tiroid

– Fungsi tiroid dapat normal, TSH dapat 
meningkat
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1. TIROIDITIS LIMFOSITIK KRONIK 

(TIROIDITIS HASHIMOTO)

meningkat

hipotiroidisme subklinis

– Scan tiroid

– USG tiroid

– Antibodi serum terhadap TPO, Uji anti 
tiroglobulin

– Antibodi antitiroid



2. KELAINAN SINTESIS HORMON 

TIROID

• Penting: 
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• Penting: 

– Riwayat struma pada saudaranya

– Muncul pada kehidupan dini

– Berhubungan dengan hipotiroidisme 

(goitorus hypothyroidisme)



3. PREPARAT IODIDA

• Obat ekspektoran���� hipotiroidisme

• Klinis: 

– Struma konsistensi keras, pembesaran difus

– Beberapa kasus menimbulkan hipotiroidisme
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– Beberapa kasus menimbulkan hipotiroidisme

• Iodida jumlah besar���� efek Walff-Chaikoff

• Anak yang mudah menderita struma iodida:

– Tiroiditis limfositik

– Kelainan subklinis bawaan dalam sintesis hormon 
tiroid

– Mengalami tiroidektomi parsial



4. LITIUM KARBONAT

• Obat psikotropik

• Litium berkompetisi dengan iodida, 
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• Litium berkompetisi dengan iodida, 
bersinergis menghasilkan struma���� kombinasi 
dihindarkan



5. AMIODARON

• Digunakan untuk aritmia jantung

• Dapat menyebabkan disfungsi tiroid disertai 
struma
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struma

• Pasien dengan latar belakang autoimun                
hipotiroidisme

• Pasien lain 

hipertiroidisme



6. SIMPLE GOITER (struma 

koloid, struma sederhana)

• Struma nontoksis, anak eutiroid

• Penyebab tidak diketahui
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• Penyebab tidak diketahui

• Sering pada anak perempuan

• Puncak saat sebelum dan selama masa 
pubertas



7. STRUMA MULTINODULAR

• Penyebab:

zat goitrogenik yang dikonsumsi dalam 
waktu lama

• Klinis:
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• Klinis:

– Konsistensi keras

– Permukaan berlobulus dengan nodulus 
tunggal atau ganda

– Bisa ditemukan daerah kistik, hemoragik, 
dan fibrosis



8. STRUMA INTRATRAKEA

• Struma pada tiroid di daerah atopik

• Tiroid intraluminal di bawah mukosa trakea 

19

• Tiroid intraluminal di bawah mukosa trakea 
sering berlanjut dengan tiroid normal 
terletak di ekstratiroid

• Sangat rentan membesar



• Iodium dalam  minyak  disuntikkan IM:
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TATA LAKSANA

Pengobatan struma di daerah 

endemik

• Iodium dalam  minyak  disuntikkan IM:

Ibu: Preparat encegah defisiensi iodium 
dalam kehamilan yang akan datang 
selama 5 tahun

Anak< 4 tahun dengan kretinisme dan 
miksedema: eutiroidisme dalam waktu 5 bulan

• Respon sedikit pada anak yang lebih tua dan tidak 
ada sama sekali pada orang dewasa

pengobatan dengan T4



• Kadar TSH serum meningkat
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…TATA LAKSANA

Pengobatan struma sporadik

• Eutiroidisme dengan struma besar

Pemberian T4

Struma mengecil

Mencegah perkembangan struma menjadi 
nodular



• Struma multinodular yang tidak bisa ditekan terapi 
T4       Aspirasi jarum halus
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TATA LAKSANA

Pengobatan struma sporadik

T4       Aspirasi jarum halus

• Obstruksi jalan nafas akibat struma

terapi T4 atau indikasi bedah untuk 
mengangkat struma 
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…TATA LAKSANA

Pengobatan tiroiditis 

limfositik kronik

• Hipotiroidisme          T4 dosis 50-150 mg per 
hari

• Pengobatan berkelanjutan perlu reevaluasi 
secara periodik

• Pasien tidak diobati dipantau berkala

• Nodul tiroid yang menetap        pemeriksaan 
histologik



• Hipotiroidisme          

– mengganggu tumbuh kembang fisik dan mental
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PROGNOSIS

Akibat yang ditimbulkan oleh 

struma pada bayi dan anak

– mengganggu tumbuh kembang fisik dan mental

– Krisis tiroid atau thyroid storm���� delirium, koma, 
kematian

• Struma endotrakeal atau ekstratrakeal

– Obstruksi jalan nafas

• Pembesaran tiroid saat lahir���� distress pernafasan

• Tirodektomi parsial lebih dianjurkan dibandingkan 
trakeostomi




