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HORMON TIROID DAN PENUAAN

E n d o cri n o I os y a n d,r 
"j " 

o"l[T;l,i rtffit$: rtm en t or I n tern a I M ed i ci n eSanglah Hospital_ Faculty of Medicine, Udayana UniverJty, eafi,
lndonesia

Pendahuluan
Proses penuaan merupakan proses dengan mekanismeyang sangat kompreks' Banyak faktor yung L"rperan daramproses penuaan termasuk beberapa signaring sisiem endokrinklasik' seperti misarnya hormon insurin, hormon pertumbuhan(GH), rnsutin-rike growth factor-1 (rGF-1) dan iiroio. setiapsignaling hormon tersebut berperan daram'mengatur t<apasitasadaptasi terhadap.pengaruh lingkungan. Lagi pula, ke empathormon tersebut bekerja saring terkait oai mengendarikan.Kelenjar tiroid, seperti harnya sistem atau kerenjar rainnyamengalami perubahan sesuai dengan meningkatnya usia.Berbagai perubahan baik morforogi maupun fungsi kerenjartiroid terjadi sepanjang proses p"'"'-r""n. penyakit tiroid padalanjut usia tidak jarang memberikan gejala yang berbedadengan mereka yang lebih muda. yang menarik adalahgangguan fungsi tiroid dikaitkan dengan usia panjang (Gesinget al., 2012; Bowers et al., 2O1g).

Fisiologi Hormon Tiroid
Hormon tiroid Oi1tu1 

.ofgfr hormon yang ada diatasnya yaituhipotaramus dan hipofisis/pituitari, r"L,r, sumbu hipotaramus-pituitari-tiroid' Rangsangan hipotaramus menghasirka n thyroid
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releasing hormone (TRH), dan TRH merangsang pengeluaran thyroid
stimulating hormone (TSH) dari pituitari. TSH bekerja untuk
meningkatkan produksi dan sekresi hormon tiroid dari kelenjar tiroio.
signal hipotalamik juga dapat secara langsung mempengaruhi
jaringan perifer melalui sistem saraf simpatetik. Hormon tiroic
diseresikan ke dalam sirkulasi, dan masuk ke dalam jaringan sasarar
sepedi hati, jaringan lemak coklat, dan jaringan lemak putih. Bentuk
utama dari hormon tiroid yang ada di dalam sirkulai adalah rj
(tiroksin) yang kemudian dapat diaktivasi atau konversi menjadi 13
dengan deiodinase D1 dan 2. Jalur deaktivasi hormon tiroic
(melibatkan deiodinase D3), mempunyai peran penting terutama oi
dalam otak (Gambar 1).

sel spesifik yang dipengaruhi oleh hormon tiroid diatur oleh
kombinasi kendali dan reseptor yang ada pada membran sel
(transporter hormon tiroid), sitoplasma (deiodinase D.1 dan D2), dan c
inti (reseptor hormon tiroid). setelah dikeluarkan ke dalam sirkulas
perifer oleh kelenjar tiroid, T4 dan T3 masuk ke dalam sel diperantara,
oleh transporter hormon tiroid, kemudian mengalami sejumlar-
modifikasi dibawah kendali aktivitas deiodinase di dalam jaringar-
spesifik. D2 adalah suatu enzim yang mengaktifkan T4 menjadi 13
yang secara biologis aktif dengan cara deidodinasi lingkar luar T3
yang kemudian T3 mengikat reseptor hormon tiroid dan mengaktifkar
transkripsi. T4 juga dikonversi menjadi metabolit yang tidak ak:if
namanya reverse T3 (rT3), oleh enzim D3. D3 juga menidakaktifkar-
hormon tiroid dengan konversi T3 menjadi T2. Enzim Dl yanj
berfungsi mengaktifkan dan menidakaktifkan tidak diekpresikan :
seluruh regio otak, tetapi bekerja sebagai enzim yarg
menidakaktifkan di perifer, terlihat di jaringan metabolik seperti ha:
Bagaimana hormon tiroid disekresikan dan kemudian bekerja pa:a
tingkat sel dapat ditihat pada Gambar 2 (Bowers et al., 2013).
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Gambar 1. Sumbu hipotalamus_pituitari_tiroid
BAT=brown adipose fissue; WAT= whtite adipotse tissue.
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Gambar 2. Mekanisme kerja hormon tiroid pada tingkat selulerTH=thyroid hormone; THT=thyroid normir" trunspotter.
Bowers J et al. Endocrine Rev 2013; 34: 556_5gg.

157



BAL| GER|ATRIC UPDATE SYMPOSTUM (BAGUS) Xl2017

Disfungsi Tiroid Pada Lanjut Usia
Variasi kelainan anatomi terlihat baik dalam ataupun antar individu

pada kelompok usia yang sama dan yang berbeda. Variasi ini

dipengaruhi oleh jenis kelamin, keadaan hormonal, nutrisi dan
penyakit. Secara umum, kelenjar tiroid makin atrofi sesuai dengan
meningkatnya usia, yang ditandai dengan berkurangnya ukuran folikel
dan kandungan koloid, dan diseftai dengan ekspansi fibrosis
interstisial yang difus. Sebaliknya, ada yang mendapatkan
peningkatan ukuran dan berat kelenjar seperti halnya adanya
peningkatan insiden penyakit tiroid noduler sesuai dengan
meningkatnya usia (Boelaert, 2013).

Data penelitian tentang kadar hormon tiroid dan TSH pada lajut
usia amat bervariasi. Beberapa peneilitian observasional
mendapatkan bahwa pada lanjut usia yang sehat ditemukan
penurunan serum TSH dan T3 bebas (FT3) dan peningkatan rT3

tergantung usia, dan kadar T4 bebas (FT4) yang normal. Pada
penelitian lainnya ditemukan bahwa fungsi tiroid tetap bertahan
sampai usia 80 tahun, disertai penurunan kadar FT3 hanya terlihat
pada centenarians. Sejumlah mekanisme mungkin bertanggung
jawab terhadap penurunan kadar TSH terkait usia. Satu hipotesis
adalah karena meningkatnya sensitivitas sel tirotrofik pituitari terhadap
umpan balik negatif dari T4 dan T3. Pola pulsatil TSH juga mengalami
perubahan sesuai usia; pada lanjut usia hilangnya puncak TSH
nokturnal diikuti oleh 1.0-1.5 jam mundurnya pergantian sirkadian
sekresi TSH, menyebabkan puncak TSH terjadi lebih dini
dibandingkan normal. Berdasarkan hipotesis ke dua, kelainan utama
inaktivasi dan disposal hormon tiroid mungkin dapat menjelaskan
tentang ditemukannya kadar T4 serum yang tidak berubah walaupun
adanya penurunan rangsangan dari TSH yang lebih rendah.
Penurunan degradasi dan klirens T3 dan T4 mungkin menurunkan
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turnover hormon tiroid dan mengakibatkan tonus yang lebih rendah
untuk sumbu hipotalamus-pituitari-tiroid (Boelaert, 201 3).

Perubahan kadar TSH serum dengan meningkatnya usia juga
dipengaruhi oleh penyakit kronik, yang disebut dengan istilah
"sindrom penyakit nontiroidal (nonthyroidat ittness syndrome)".
sindrom ini ditandai dengan penurunan T3 serum, TSH rendah atau
normal, rT3 tinggi, dan T4 relatif normal. prevalensi penyakit
nontiroidal initinggi pada lanjut usia dan mencapai 32% dari penderita
yang dirawat di rumah sakit dengan sakit kritis. Jika menemukan
kadar TSH yang rendah, perlu dibedakan antara penyakit nontiroidal
dan hipertiroidisme subklinik. Jika ditemukan TSH yang rendah pada
lanjut usia, maka perlu dibedakan antara akibat penyebab penyakit
nontiroidal atau hipertroidisme subklinik (Table 1).

Kegagalan meningkatnya kadar TSH serum dalam keadaan kadar
T3 dan 14 yang rendah pada penyakit kritis adalah karena terjadinya
hipotiroidisme sentral yang disebabkan oleh perubahan set point
sumbu hipotalamus-pituitari-tiroid. Neuron TRH spesifik di nukleus
periventrikuler hipotalamus dibutuhkan untuk merangsang sintesis
TSH pituitari dan mengatur sintesis hormon tiroid. Hilangnya ekspresi
gen TRH telah diobservasi pada penderita setelah mati (posf-m ortem)
dengan kelainan biokimia khas penyakit nontiroidal. penurunan TRH
sebagian karena penurunan asupan makanan pada penyakit kritis,
akibat penurunan leptin. Jadi, jika mengartikan uji fungsi tiroid pada
lanjut usia, agar dinilai status nutrisinya. Beberapa obat-obatan juga
bisa mempengaruhi fungsi tiroid, baik yang langsung (misalnya
amiodaron, litium), maupun tidak langsung dengan mempengaruhi
kadar TSH (misalknya glukokortikoid dan dopamin), ikatan T4 dengan
thyroxin-binding globulin (misalnya heparin), atau dengan
mempengaruhi konversi 14 menjadi 13 (misalnya propranolol atau
amiodaron) (Boelaert, 2013).
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Tabel 1. Uji laboratorium antara penyakit nontiroidal dan
hi pertiroid isme subkl in i k

Uji laboratorium Penyakit nontiroidal* Hipertiroldismel 
* 

,
subklinilC ,' , ,:

TSH Normal atau rendah Tidak terdeteksi atau
atau tidak terdeteksi rendah

T4 total Normal atau rendah Normal atau normal

T4 bebas Normat atau rendah lli"?fllr' atau normat

13 rorat Rendah li,:?fl]"' atau normat

T3 bebas Rendah lil?il"' atau normat

Reverse 13 rinssi ll:Yil"
*Terapi penyakit dasarnya; iiOik Oinutuhkan terapi khusus tiroid.
#Pertimbangkan terapi iodium radioaktif atau obat anti tiroid jika
menetap.
Boelaert K. Nat Rev Endocrinol 20'1 3; 9: 194-204.

Proses penuaan akan berpengaruh terhadap prevalensi dan gejala
klinik baik hipotiroidisme maupun hipertiroidisme. Pada lanjut usia
sepedi halnya pada penduduk secara umumnya, penyakit tiroid
subklinik lebih sering ditemukan dari pada penyakit yang jelas (overt).
Prevalensi hipotiroidisme subklinik (kadar FT4 normal, dan TSH
meningkat) meningkat sesuai dengan peningkatan usia, berkisar
antara 3-16% pada usia 60 tahun keatas. Walaupun telah diketahui
bahwa penyakit tiroid yang jelas mempengaruhi fungsi fisik dan
kognitif pada orang lanjut usia, misalnya hipotiroidisme dikaitkan
dengan gangguan perhatian, konsentrasi, memori, fungsi persepsi,
fungsi bahasa dan eksekutif; hipotiroidisme subklinik tidak
dihubungkan dengan gangguan fungsi fisik dan kognitif atau depresin
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pada individu usia 65 tahun atau lebih tua dibandingkan dengan
eutiroidisme. Perjalanan alamiah hipotiroidisme subklinik, tergantung
dari pada ada tidaknya antibodi tiroid dan tingginya kadar TSH. Makin
tinggi rsH dan adanya antibodi peroksidase tiroid (TpoAb)
menunjukkan kemungkin menjadi eutirioidisme semakin kecil. Kadar
TSH yang sama atau rebih tinggi dari 10 mrU/L dikaitkan dengan
terjadinya hipotiroidisme. Namun demikian, bukti menunjukkan bahwa
hipofungsi tiroid berperan dalam meningkatnya panjang usia (Gesing
et al., 2012). Beberapa penelitian kecil menunjukkan bahwa dalam
perjalannya kadar TSH akan kembali normal pada sekitar 50% lanjut
usia dengan hipotiroidisme subklinik (Tabatabaie and surk, 2013).
Pada satu penelitian skala besar meliputi 422242 penderita yang
diperiksa kadar TSHnya ditemukan bahwa 95% kadarnya dalam batas
normal (0.35-0.55 mtU/L), 1.2% menurun (<0.35 mtU/L), 3.0%
meningkat (>0.55-1.0 mtU/L) dan 0.To/o meningkat tinggi (>10 mtU/L).
Pada 346549 orang yang tidak diobati dengan obat khusus tiroid,
kadar TSH menjadi normal pada 27.2%, 62.10/o dan s1.2vo dari
mereka yang mempunyai kadar TSH berturut-turut meningkat tinggi,
meningkat dan menurun; dan sisanya tetap normal gB% penderita
yang sejak awal kadar TSHnya normal dalam pengamatan selama 5
tahun (Meyerovitch et al., 2007). pada studi besar lainnya pada lanjut
usia ditemukan bahwa hanya 56% mereka dengan hipotiroidisme
subklinik yang menetap selama pengamatan 2 dan 4 tahun. pada 2
tahun pertama, resolusi lebih sering ditemukan pada TSH yang lebih
rendah dan TPoAb yang negatif. Kadar TSH yang tinggi dan TpoAb
yang positif merupakan petanda dimana kecil kemungkinannya
menjadi eutiroidisme. Kadar TSH sama atau diatas 10 mlU/L dikaitkan
dengan berkembangnya hipotiroidisme subkrinik menjadi
hipotiroidisme yang jelas (oveft) (Somwaru et al., 2012).

Hipediroidisme subklinik (kadar FT4 normal dan TSH rendah)
ditemukan sekitar 8% pada lanjut usia (sama atau diatas 65 tahun).
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Hipertiroidisme subklinik pada lanjut usia dikaitkan dengan

berkurangnya densitas tulang dan fraktur, gangguan kognitif, risiko
kematian akibat penyakit jantung koroner (PJK) dan fibrilasi atrium.
Kematian akibat PJK dan fibrilasi atrium lebih tinggi ditemukan pada
mereka dengan kadar TSH <0.1 mlU/L. Walaupun demikian, ada studi
lain yang menemukan bahwa hipertiroidisme subklinik tidak terkait
dengan gangguan fisik dan kognitif atau depresi, atau risiko lainnya
(Gesing et al., 2012). Pada peneiltian Meyerovitch et al. (2007),
seperti disampaikan diatas, ditemukan bahwa mereka dengan
hipertioridisme subkinik 51.2% akan menjadi normal dalam
pengamatan selama 5 tahun. Perjalanan alamiah hipertiroidisme
subklinik dengan usia diatas 18 tahun telah dilakukan pada fhe
Thyroid Epidemiology, Audit, and Research Study (TEARS). Dari
pengamatan pada 2, 5 dan 7 tahun setelah diadiognsis ditemukan
hasil sebagai berikut: dari 2024 kasus dengan hipertioridisme
subkinik, sebagian besar kasus hipertioridisme tetap sebagai
hipertioridisme subklinik tanpa pengobatan pada 2 tahun (81.8%), 5

tahun (67.5%), dan 7 tahun (63.0%) setelah diagnosis. Hanya sekitar
0.5-0.7o berkembang menjadi hipertiroidisme pada 2,5, dan 7 tahun.
Persentase kasus hipertioridisme subkinik yang kembali menjadi
eutiroidisme meningkat bersama waktu yaitu 17.2o/o (2 tahun), 31.5%
(5 tahun) dan 35.6% (7 tahun), dan ini lebih sering ditemukan pada
mereka dengan TSH awal antara 0.1 dan 0.4 mU/L (Vadiveloo et al.,
2011). Pada populasi yang sama dengan studi diatas, juga ditemukan
bahwa penderita dengan hipertioridisme subklinik endogen
meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler dan disritmia. Penderita
ini juga dihubungkan dengan fraktur dan demensia namun tidak
terkait dengan kadar TSH dan ini tampaknya bukan hubungan kausal.
Tidak ditemukan hubungan antara hipertioridisme subkinik dengan
kanker (Vadiveloo el a1.,2011a). Pada penelitian lainnya yang khusus
untuk lanjut usia, seperti dikutip dari Tabataie and Surks (2013), tidak
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kanker (Vadiveloo et a1.,2011a). Pada penelitian lainnya yang khusus
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ditemukan hubungan antara hipertioridisme subkrinik dengan penyakit
kardiovaskuker dan kematian kardiovaskuer.

Fungsi Tiroid dan Usia panjang
Banyak signar endokrin menurun dengan bertambahnya usia baikpada manusia atau roden, termasuk kadar TSH di sirkurasi.

Pengamatan ini menimbulkan dua pertanyaan, yaitu: pertama, apakahpenurunan ini akibat proses penuaan; dan kedua, apakah penurunan
kadar hormon tiroid dapat memperpanjang usia. Ada beberapa
laporan penelitian yang merihat efek penyakit tiroid dengan mortaritas
dan usia panjang. yang harus diperhatikan adarah bahwa har ini
berbeda dengan mereka dengan usia yang rebih muda, jadi tidak bisa
diekstrapolasi kepada mereka yang rebih muda. pada Leiden gs_ptus
study, yang melibatkan 599 orang dengan usia 85 tahun dan dipantau sampai usia g9 tahun (rata-rata pengamatan 3.7 tahun),
ditemukan bahwa: kadar TSH dan FT4 tidak berhubungan dengan
disabilitas, gejala depresi, dan gangguan kognitif; peninlatan kadarTSH dikaitkan dengan angka mortalitas yang teOln rendah.
Disimpulkan bahwa kadar TSH yang tinggi pada ranjut usia tidak
memberikan efek samping dan mungkin memperianlang usia(Gambar 3) (Gussekroo et ar., 2oo4). Rendahnya fungsiiiroii mungldn
menyebabkan turunnya raju metaborik dan seranjutnya menyebabkan
restriksi karori. Laju metaborik yang rendah dan restriksi karori
dikaitkan dengan perpanjangan survival atau panjang usia (Aggarwal
and Razvi, 2013). satu peneritian kohorl juga dirakukan untuk merihat
hubungan antara kadar TSH, hormon tiroid dengan panjang usia,
dimana pengamatan dilakukan pada penduduk g5 tahun selma stahun sampai usia 90 tahun. Ditemukan bahwa mereka dengan kadarTSH yang lebih tinggi pada saat usia 90 tahun dikaitkai dengan
survivar yang rebih baik serama pengamatan. Untuk menghindari
variabel perancu, terah dirakukan penyesuaian terhadap diJabiritas

H
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dan status kesehatan, albumin plasma dan petanda inflamasi CRp,
abilitas kognitif, dan kesehatan subyek. Jika melihat FT3, ditemukan
kecenderungan peningkatan FT3 terkait dengan penurunan kematian
lanjut usia pada analisis kasar, namun jika kontribusi sindrom penyakit
nontiroidal disesuaikan terjadi kecenderungan sebaliknya, dimana
peningkatan FT3 terkait dengan peningkatan kematian. Dan
hubungan ini menjadi bermakna kalau hubungan keduanya hanya
dianalisis pada mereka dengan kadar TSH normal (Tabel 2) (Bowers
et al., 2013). Pada studi Askhenazi Jews, telah ditemukan suatu
fenotipe yang diturunkan dengan ciri kadar TSH tinggi dan dikaitkan
dengan usia panjang pada manusia. Pembawa rs12050077 dan
rs10149689 polimorfisme nukleotida tunggal pada reseptor TSH
mempunyai kadar TSH serum yang lebih tinggi, mungkin yang
berperan dalam penurunan fungsi tiroid dan usia panjang (Atzmon et
al., 2009).

Dari sejumlah studi pada spesies mamalia kecil ditemukan bahwa
kadar TSH yang rendah dikaitkan dengan perpanjangan usia. Seperti
ditulis pada tinjauan pustaka oleh Bowers et al. (2013) dikatakan
bahwa ditemukan korelasi negatif antara kadar T4 dan usia
maksimum spesies 4 mamalia kecil yaitu mencit, guinea pigs, Damara
mole rat, dan naked mole rat. Dan pada naked mole rat amat jelas
mempunyai kadar T4 rendah dan panjang usia. Analisis lebih lanjut
ditemukan bahwa adanya korelasi negatif antara kadar T4 total dan
panjang usia pada dua kelompok spesies mamalia kecil dan besar,
sepedi terlihat pada Gambar 4 (Bowers et at., 2013).
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