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Salam JKM,  

Alhamdulillah, atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya redaksi Jurnal Kesehatan Malang dapat 

menerbitkan edisi yang ke-4. Majalah kita ini dapat terbit atas dukungan semua pihak, terutama praktisi 

kesehatan dilingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang – FKUB yang dengan sukarela menyumbangkan 

karya ilmiahnya. Untuk terbitan-terbitan yang berikutnya, kami akan dan selalu berusaha untuk lebih 

memperluas jangkauan, dan semakin membuka diri terhadap artikel ilmiah dari luar RSUD dr. Saiful Anwar 

Malang – FKUB sehingga keberadaan kami semakin dikenal luas dan artikel-artikel yang disajikan akan 

semakin lengkap. 

Pada Edisi ke-4, sebagaimana edisi-edisi sebelumnya, kali ini JKM menyajikan topik-topik penelitian 

yang menarik tentang diagnostik cepat kanker ovarium, upaya peningkatan nutrisi pasien CAPD, gangguan 

pendengaran dan dermatitis atopik. Artikel pertama tentang Akurasi Pemeriksaan Potong Beku 

Intraoperatif (Intraoperative Frozen Section) untuk Diagnosis Tumor Ovarium. Sebagaimana diketahui, 

tumor ovarium merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak akibat tumor ginekologi di dunia, 

termasuk di Indonesia. Dan salah satu upaya untuk menekan angka mortalitas dan morbiditas adalah 

dengan meningkatkan akurasi diagnosis sehingga terapi definitif yang diberikan dapat memberikan 

keberhasilan yang memuaskan. Potong beku (frozen section) merupakan salah satu alat diagnosis yang 

menjadi mata rantai proses diagnosis dan tata laksana tumor ovarium. Rachmad dkk pada penelitiannya 

selama periode 3 tahun (2011 – 2013) mendapatkan 334 kasus yang terdiri dari 75,8% tumor jinak dan 

24,2% kasus tumor ganas yang dilakukan pemeriksaan potong beku dan sebanyak 334 kasus dengan 74% 

kasus tumor jinak dan 26% kasus tumor ganas melalui pemeriksaan histopatologi. Setelah dilakukan analisa 

didapatkan hasil akurasi potong beku sebesar 98,2% dengan sensitivitas 93,1%, spesifisitas 100%, nilai 

prediksi positif 100%, serta nilai prediksi negatif 97,6%. Dengan demikian, disimpulkan bahwa pemeriksaan 

potong beku di RSSA memiliki akurasi yang baik untuk menentukan diagnosa tumor ovarium intaoperatif. 

Selanjutnya adalah penelitian oleh Herman dkk yang meneliti Hubungan Adekuasi dengan Kadar 

IGF-1, IGFBP-1 dan Status Gizi Pasien Dialisis Peritoneal. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya 

masalah malnutrisi kalori protein pada pasien CAPD namun jarang terdiagnosis. Beberapa dugaan etiologi 

adalah adanya disfungsi dari aksis endokrin insulin like growth factor-1/insulin like growth factor binding 

protein (IGF-1/IGFBP) dan diduga dengan perbaikan adekuasi akan memperbaiki gangguan metabolik dan 

hormonal, termasuk aksis IGF-1/IGFBP-1. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan adekuasi dengan aksis IGF-1/IGFBP-1 dan status gizi pada pasien CAPD. Didapatkan hasil bahwa 

peningkatan adekuasi wKt/V dan wCrCl berhubungan dengan penurunan kadar IGFBP-1, namun tidak 

berhubungan dengan kadar IGF-1, peningkatan adekuasi dialisis berhubungan dengan status gizi, 

peningkatan kadar IGF-1 berhubungan dengan peningkatan status gizi, dan peningkatan IGFBP-1 

berhubungan dengan penurunan status gizi pasien CAPD.  Berdasar hasil penelitiannya, Herman menduga 
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bahwa perbaikan adekuasi dan kemungkinan terapi rhIGF-1atau IGF-1 analog diperlukan untuk 

memperbaiki status gizi, mencegah morbiditas dan mortalitas akibat malnutrisi kalori protein, dan 

mencapai keluaran klinis pasien CAPD yang lebih baik. Penelitian berikutnya adalah Hubungan Patologi 

Telinga Tengah dengan Gangguan Pendengaran pada Pasien OMSK yang Dilakukan Pembedahan Di 

RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki dan Ahmad Dian pada periode 1 

Januari 2014 – 30 Juni 2015 didapatkan hasil gangguan pendengaran terbanyak adalah tuli konduktif pada 

26 pasien (65%), dan derajat gangguan pendegaran terbanyak adalah 12 pasien (30%). Dari hasil temuan 

pembedahan, perforasi membran timpani terbanyak adalah perforasi sentral sebanyak 17 pasien (42,5%). 

Dengan kondisi rantai tulang ditemukan dalam keadaan putus atau tidak lengkap sebanyak 26 pasien 

(65%). Jaringan patologis yang paling banyak adalah jaringan granulasi sebanyak 17 pasien (42,5%). Dari 

hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa jaringan patologis berkorelasi secara signifikan dengan 

tipe gangguan pendengaran saja, serta tipe dan derajat gangguan pendengaran. Jaringan patologis tidak 

berkorelasi signifikan terhadap derajat gangguan pendengaran. Perforasi membran timpani dan kondisi 

rantai tulang pendengaran tidak berkorelasi signifikan terhadap tipe dan derajat gangguan pendegaran. 

Judul penelitian terakhir pada edisi ini adalah Korelasi Antara Kadar Il-31 Serum dengan Scoring Atopic 

Dermatitis (SCORAD) pada Pasien Dermatitis Atopik di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Penelitian yang 

dilakukan oleh Unundya dkk yang dilakukan dilatar belakangi oleh masih adanya kontroversi terkait peran 

interleukin-31 (IL-31) pada dermatitis atopik (DA). Hasil analisa pada 27 pasien DA yang memenuhi kriteria 

penelitian didapatkan nilai rerata kadar IL-31 serum pada kelompok DA ringan sebesar 358,37±82,53 pg/ml, 

dan pada DA sedang-berat sebesar 357,98±66,44 pg/ml dan uji  korelasi antara IL-31 serum dengan nilai 

SCORAD didapatkan 0,165 dengan p= 0,410. Sehingga disimpulkan bahwa kadar IL-31 serum tidak 

berhubungan dengan derajat keparahan DA.  

Berikutnya adalah sebuah laporan kasus seorang Wanita 22 Tahun dengan Sindrom Anti Fosfolipid 

dan Hipertensi Pulmonal. Latar belakang penulisan laporan kasus ini adalah adanya manifestasi klinis yang 

atipikal dari sindrom anti fosfolipid yaitu hipertensi pulmonal yang berat. Diagnosis pasien ini ditegakkan 

berdasarkan kriteria klinis, kriteria laboratoris, ekokardiografi. Pemberian terapi anti koagulan, obat 

vasodilator arteri pulmonalis, diuretik menunjukkan perbaikan klinis yang signifikan pada pasien ini. 

Makalah yang terakhir adalah tulisan menarik mengenai Terapi Virus Onkolitik pada Keganasan Kepala 

dan Leher. Sebagaimana diketahui, bahwa regimen terapi pada keganasan kepala dan leher berdasarkan 

pada lokasinya, derajat invasi dan metastasenya. Secara garis besar, terapi yang masih merupakan standar 

adalah operasi, radiasi, dan kemoterapi. Sedangkan untuk terapi menggunakan virus (virus onkolitik) 

merupakan hal yang relatif baru dan belum banyak dikenal didunia medis.  

Virus onkolitik dapat mematikan sel ganas melalui beberapa cara yaitu menyebabkan sel kanker 

lisis karena produksi protein tertentu saat bereplikasi, menginduksi respon imun spesifik dan non-spesifik 

dari inang, serta meningkatkan sensitivitas sel ganas terhadap radioterapi atau kemoterapi. Meskipun 

demikian masih banyak yang perlu dikaji terkait kelebihan dan kelemahan terapi ini. 



Demikianlah, pada akhirnya pada edisi ke-4 ini kami masih dan tetap terus mengharapkan 

dukungan dan saran-saran perbaikan untuk penerbitan berikutnya dari semua pihak, sehingga majalah kita 

ini akan semakin dapat memberikan manfaat sesuai tujuan dan motto kami yaitu menyebarluaskan ilmu 

kesehatan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. 

Selamat membaca 

 



 

 

AKURASI PEMERIKSAAN POTONG BEKU INTRAOPERATIF (INTRAOPERATIVE FROZEN SECTION) UNTUK 

DIAGNOSIS TUMOR OVARIUM DI RSUD DR. SAIFUL ANWAR MALANG 

 

Rachmad Sarwo Bekti, Anis Fitriana, Eviana Norahmawati 

Departemen/SMF  Patologi Anatomi FKUB-RSUD dr. Saiful Anwar Malang 

 

ABSTRAK 

Latar Belakang: Tumor ovarium merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak akibat tumor 

ginekologi di dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu upaya untuk menekan angka mortalitas dan 

morbiditas adalah dengan meningkatkan akurasi diagnosis sehingga terapi definitif yang diberikan dapat 

memberikan keberhasilan yang memuaskan. Potong beku (frozen section) merupakan salah satu alat 

diagnosis yang menjadi mata rantai proses diagnosis dan tata laksana tumor ovarium. Potong beku 

digunakan untuk menentukan sifat tumor jinak maupun ganas dalam waktu yang singkat dan sekaligus 

menjadi panduan dalam menentukan tindakan saat operasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menentukan akurasi pemeriksaan potong beku dalam penentuan diagnosa tumor ovarium. Metode: 

penelitian uji diagnostik retrospektif mulai Januari 2011 - Desember 2013 di Instalasi Patologi Anatomi 

RSSA-FKUB Malang, pada kasus tumor ovarium yang diperiksakan potong beku dan kemudian dibandingkan 

dengan hasil pemeriksaan histopatologi parafin blok untuk ditentukan akurasi, sensitivitas, spesifitas, nilai 

prediksi positif, serta nilai prediksi negatif. Hasil: didapatkan 334 kasus yang terdiri dari 75,8% tumor jinak 

dan 24,2% kasus tumor ganas yang dilakukan pemeriksaan potong beku dan sebanyak 334 kasus dengan 

74% kasus tumor jinak dan 26% kasus tumor ganas melalui pemeriksaan histopatologi. Usia pasien berkisar 

antara 5 tahun hingga 80 tahun dengan rata-rata 40,2±12,6 tahun. Kasus tumor ovarium non-neoplastik 

terbanyak adalah endometriosis ovarii, kasus tumor ovarium jinak terbanyak adalah cystadenoma ovarii 

mucinosum, kasus tumor ovarium ganas terbanyak adalah cystadenocarcinoma ovarii mucinosum. 

Kesimpulan: Akurasi potong beku pada penelitian ini adalah 98,2% dengan sensitivitas 93,1%, spesifisitas 

100%, nilai prediksi positif 100%, serta nilai prediksi negatif 97,6%. Dengan demikian, pemeriksaan potong 

beku di RSSA memiliki akurasi yang baik untuk menentukan diagnosa tumor ovarium intaoperatif. 

 

Kata kunci: potong beku, histopatologi parafin blok, akurasi diagnosis, tumor ovarium 

 

 

ACCURACY OF INTRAOPERATIVE FROZEN SECTION IN THE DIAGNOSIS OF OVARIAN TUMOR IN DR. SAIFUL 

ANWAR DISTRICT HOSPITAL, MALANG INDONESIA 

 

ABSTRACT 

Background: Ovarian tumor is one among leading sources of death in gynecological tumors in the world. 

Improving diagnosis accuracy of this neoplasm is a critical way to achieve comprehensive treatment that 

enable reduction in its mortality and morbidy rates. Frozen section is a diagnostic test tool that can 

determine the nature of benign and malignant tumors in a short time. Frozen section can also be used a 

guidance in surgical decision making. Te aims of study was to measure the accuracy of frozen section 

examination in the diagnosis of ovarian tumors at Dr. Saiful Anwar Malang Hospital (RSSA) between January 

2011 until December 2013. Method: A retrospective diagnostic test study was performed on ovarian 

tumors patients who were examined by frozen section as well as paraffin block examination. The accuracy, 

sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value were measured afterward. 

Results: We found 334 patients underwent frozen section consisted of 75.8% cases of benign tumors and 

24.2% cases of malignant tumors. These patients were also examined by paraffin block examination 

pertaining 74% cases of benign tumors and 26% cases of malignant tumors. The age of patients were 

ranged from 5 years to 80 years (age mean ± SD : 40.2 ± 12.6 years). Most cases of non-neoplastic ovarian 

tumors were ovarian endometriosis, benign ovarian tumors were ovarian cystadenoma mucinosum, and 

most cases of malignant ovarian tumors were ovarian cystadenocarcinoma mucinosum. Conclusions: 

Accuracy of frozen section in this study was 98.2% with sensitivity 93.1%, specificity 100%, positive 

predictive value 100%, and negative predictive value 97.6%. In this study, we conclude that rozen section 
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examination in RSSA has shown good accuracy as diagnostic test tool in the intraoperative decision making 

of ovarian tumors.  

 

Keywords: frozen section, paraffin block histopathology, accuracy, ovarian tumor 
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PENDAHULUAN  

Ovarium adalah organ reproduksi 

wanita utama yang memproduksi gamet dan 

hormon reproduksi. Ovarium terdiri dari tiga 

jenis sel yang berbeda, yaitu sel epitel yang 

melapisi permukaan luar ovarium, sel 

germinativum yang berada di dalam ovarium 

dan memproduksi telur, dan sel stromal yang 

membentuk jaringan ikat dari ovarium. Menurut 

Willis, tumor atau neoplasma berarti “massa 

abnormal jaringan yang pertumbuhannya 

berlebihan dan tidak terkoordinasikan dengan 

pertumbuhan jaringan normal serta terus 

demikian walaupun rangsangan yang memicu 

perubahan tersebut telah berhenti.”
1
 

Tumor ovarium termasuk dalam 10 

besar insidensi tumor pada tahun 2003 yaitu 

sebesar 4% dari populasi wanita di Amerika 

Serikat dan termasuk dalam 5 besar penyebab 

kematian akibat tumor pada tahun 2003 yaitu 

sebesar 5% dari populasi wanita di Amerika 

Serikat yang terkena tumor. Tumor ovarium dan 

tumor serviks uteri menduduki peringkat 

tertinggi dalam data Riset Kesehatan Dasar yaitu 

mencapai 19,3% prevalensi tumor terbanyak di 

Indonesia.
1,2

 

Badan Registrasi Kanker Indonesia 

menyatakan bahwa ditemukan 27 kasus tumor 

ovarium di Malang pada tahun 2010. Hal 

tersebut menjadikan tumor ovarium menduduki 

peringkat ke-8 tumor tersering pada seluruh 

pasien tumor di Malang pada tahun 2010.
3 

Fakta 

ini menunjukkan bahwa prevalensi tumor 

ovarium di dunia maupun di Indonesia masih 

tinggi sehingga penegakan diagnosa secara 

cepat pada kasus tumor ovarium sangatlah 

diperlukan. Kecepatan penegakan diagnosa 

terutama dibutuhkan untuk menentukan 

langkah terapi selanjutnya yang dilakukan oleh 

klinisi. Pendekatan diagnostik tumor ovarium 

meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik, 

pemeriksaan histopatologi, pemeriksaan 

radiodiagnostik, pemeriksaan penanda tumor, 

dan staging tumor. Tetapi, pemeriksaan imaging 

preoperatif dan pemeriksaan penanda tumor 

memiliki batasan dalam menentukan jenis 

tumor.
4,5

 

Standar baku emas (Gold standard) 

penentuan diagnosis pada tumor ovarium 

adalah pemeriksaan histopatologi blok parafin 

dengan pewarnaan Hematoksilin & Eosin 

(H&E)
6
. Melalui pemeriksaan ini, ahli patologi 

anatomi mengidentifikasi perubahan struktural 

dari sel-sel dalam jaringan, dengan pewarnaan 

H&E inti sel akan tercat biru sedangkan 

sitoplasma sel dan jaringan ikat akat tercat 

warna merah atau pink
7
. Diagnosis ganas atau 

jinak pada tumor ditentukan dengan 

ada/tidaknya  gambaran anaplasia pada slide 

mikroskopik
7
. Pemeriksaan histopatologi juga 

merupakan dasar untuk pemeriksaan yang lebih 

spesifik seperti immunohistokimia (IHK) ataupun 

pemeriksaan in situ hybridization (ISH)
8
. Namun 

pemeriksaan histopatologi yang menggunakan 

fiksasi parafin ini membutuhkan waktu yang 

cukup lama sehingga belum bisa 

mengoptimalkan pemilihan langkah terapi 

selanjutnya dalam waktu yang singkat. 



Sementara itu, pemeriksaan potong beku 

merupakan pemeriksaan histopatologis 

alternatif yang membutuhkan waktu relatif 

singkat (10-20 menit). Pemeriksaan potong beku 

(Frozen section) merupakan prosedur 

pemeriksaan dengan sampel jaringan segar 

dengan fiksasi medium cryoprotective dengan 

pewarnaan H&E. Pemeriksaan ini dapat 

digunakan untuk membedakan sifat dari 

jaringan tumor jinak atau ganas intraoperatif 

atau untuk memeriksa tepi sayatan bebas tumor 

dengan cepat
9
. Namun demikian, pemeriksaaan 

potong beku belum dianggap sebagai standar 

baku emas (gold standard) diagnosa untuk 

menentukan keputusan klinis
6
. 

Selain itu, angka kejadian sakit yang 

terus meningkat setiap tahunnya juga membuat 

para klinisi ingin menemukan cara terbaik untuk 

penegakan diagnosa dan penatalaksanaan 

selanjutnya untuk tumor ovarium. Oleh karena 

itu penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi 

akurasi diagnosa tumor ovarium dengan 

pemeriksaan potong beku dibandingkan dengan 

pemeriksaan histopatologi. Selain itu, profil 

pasien tumor ovarium yang dilakukan 

pemeriksaan potong beku juga akan dievaluasi 

dalam penelitian ini. 

 

METODE   

 Penelitian ini merupakan uji diagnostik 

yang bersifat retrospektif observasional berupa 

laporan kasus yang menyajikan akurasi 

pemeriksaan potong beku tumor ovarium, 

menentukan hasil uji sensitivitas, uji spesifisitas, 

nilai prediksi positif, dan nilai prediksi negatif, 

serta gambaran (profil) pasien tumor ovarium 

yang dilakukan pemeriksaan potong beku di 

Instalasi Patologi Anatomi Rumah Sakit Dr. Saiful 

Anwar Malang. Penelitian ini dilakukan dengan 

mencatat semua rekam medis pasien tumor 

ovarium yang dilakukan pemeriksaan potong 

beku dan pemeriksaan histopatologi mulai 

periode Januari 2011 sampai Desember 2013. 

Data sekunder yang dikumpulkan 

melalui tahap klasifikasi terlebih dahulu sesuai 

dengan kriteria operasional yang sudah 

ditetapkan sebelumnya dengan kriteria inkusi 

maupun kriteria eksklusi. Data yang sudah 

diklasifikasikan kemudian ditabulasikan ke 

dalam suatu tabel secara manual dengan 

menggunakan metode statistik deskriptif non 

parametrik, kemudian dilakukan uji sensitivitas 

dan spesifitas pemeriksaan potong beku dengan 

hasil pemeriksaan histopatologi sebagai gold 

standard. 

 

HASIL   

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap 

rekam medis pasien rawat inap di Instalasi 

Patologi Anatomi Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar 

Malang pada Januari 2011 hingga Desember 

2013 ini didapatkan adanya 334 kasus pasien 

tumor ovarium yang dilakukan pemeriksaan 

potong beku dan pemeriksaan histopatologi 

untuk menunjang penegakan diagnosa. 

Berdasarkan data rekam medis potong 

beku (frozen section) pasien tumor ovarium yang 

dikumpulkan selama periode Januari 2011 – 



Desember 2013 di Instalasi Patologi Anatomi 

Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, didapatkan 

253 kasus tumor ovarium jinak dan 81 kasus 

tumor ovarium ganas. Sedangkan pada data 

rekam medis histopatologi, ditemukan 247 kasus 

tumor ovarium jinak dan 87 kasus tumor 

ovarium ganas. 

Usia pasien tumor ovarium berkisar 

antara usia 5 tahun hingga 80 tahun. Pasien 

tumor ovarium jinak maupun ganas banyak 

ditemukan pada wanita usia produktif yaitu usia 

15 hingga 40 tahun yaitu 141 kasus dan 27 kasus 

dari 334 kasus tumor ovarium. 

Pasien tumor ovarium berasal dari 

daerah yang bervariasi, yaitu dari Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Jawa Barat, serta Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Data terbanyak didapatkan 152 

kasus dari 334 kasus tumor ovarium berasal dari 

Kota Malang.  

 Tumor ovarium non-neoplasma memiliki 

jumlah kasus terbanyak, yaitu 115 kasus dari 334 

kasus tumor ovarium. Jenis diagnosa 

histopatologi pasien tumor ovarium non-

neoplasma dengan pemeriksaan potong beku 

(frozen section) terbanyak adalah kista coklat 

ovarium (endometriosis ovarii), yaitu sebanyak 

89 kasus dari 247 kasus tumor ovarium jinak. 

Sedangkan kasus tumor ovarium jinak terbanyak 

adalah cystadenoma ovarii mucinosum, yaitu 

sebanyak 45 kasus dari 247 kasus tumor 

ovarium jinak. Selain itu, kasus tumor ovarium 

ganas terbanyak adalah cystadenocarcinoma 

ovarii mucinosum, yaitu sebanyak 32 kasus dari 

87 kasus tumor ovarium ganas. 

 Hasil perbandingan pemeriksaan potong 

beku (frozen section) dengan standar baku 

emasnya yaitu pemeriksaan histopatologi dari 

334 kasus pasien tumor ovarium, didapatkan 81 

kasus true positive, 247 kasus true negative, 0 

kasus false positive, serta 6 kasus false negative. 

Tabel kontingensi dari data diatas disajikan pada 

Tabel 1.  

Tabel 1. Tabel Kontingensi (2 x 2) Perhitungan 

Ketepatan Diagnosa Pasien Tumor Ovarium Dengan 

Pemeriksaan Potong Beku (Frozen Section) dan 

Pemeriksaan Histopatologi (Paraffin Block) Di 

Instalasi Patologi Anatomi Rumah Sakit Dr. Saiful 

Anwar Periode Januari 2011-Desember 2013 

  Histopatologi 

Sebagai Standar Baku Emas 

Potong 

Beku 

 Ganas Jinak Jumlah 

Ganas 81 0 81 

Jinak 6 247 253 

Jumlah 87 247 334 

Dari perhitungan berdasarkan Tabel 1 di 

atas, didapatkan uji sensitivitas sebesar 93,10%, 

spesifisitas sebesar 100%, nilai prediksi positif 

sebesar 100%, nilai prediksi negatif sebesar 

97,63%, dan akurasi diagnosa sebesar 98,20%.  

 

PEMBAHASAN 

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap 

rekam medis pasien rawat inap di Instalasi 

Patologi Anatomi Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar 

Malang pada Januari 2011 hingga Desember 

2013 ini didapatkan adanya 334 kasus pasien 

tumor ovarium yang dilakukan pemeriksaan 

potong beku dan pemeriksaan histopatologi 

untuk menunjang penegakan diagnosa. Sebuah 

penelitian di Rumah Sakit Songklanagarind 

Thailand menemukan 54,1% kasus tumor 



ovarium jinak, 8,3% kasus tumor ovarium 

borderline, 30,6% kasus tumor ovarium ganas, 

dan 7% kasus diagnosa ditangguhkan dari 229 

kasus tumor ovarium yang dilakukan 

pemeriksaan potong beku.
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Usia pasien tumor ovarium berkisar 

antara usia 5 tahun hingga 80 tahun. Pasien 

tumor ovarium jinak maupun ganas banyak 

ditemukan pada wanita usia produktif yaitu usia 

15 hingga 40 tahun yaitu 141 kasus dan 27 kasus 

dari 334 kasus tumor ovarium. Badan Registrasi 

Kanker Indonesia menyatakan bahwa pasien 

tumor ovarium terbanyak adalah pada usia 

menopause (45-54 tahun) di Malang, Surabaya, 

Bandung, dan Jakarta pada tahun 2010. Sebuah 

penelitian di Thailand pada tahun 2008 

menyatakan bahwa 74% pasien tumor ovarium 

berusia di atas 40 tahun dan 48% dari mereka 

masuk dalam kelompok post-menopause.
 3,11

 

Nilai tengah usia pasien adalah 40,09 

tahun. Kuartil pertama usia pasien adalah 31,21 

tahun sedangkan kuartil kedua usia pasien 

adalah 47,57 tahun. Standar deviasi usia pasien 

adalah 12,55 tahun dari rata-rata usia pasien 

40,16 tahun. Dalam sebuah penelitian di India 

pada tahun 2006, nilai tengah pasien adalah 44 

tahun. Sedangkan di Amerika, usia rata-rata 

pasien adalah 57 tahun.
4,5

 

Pasien tumor ovarium berasal dari 

daerah yang bervariasi, yaitu dari Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Jawa Barat, serta Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Data terbanyak didapatkan 152 

kasus dari 334 kasus tumor ovarium berasal dari 

Kota Malang. Data rekam medis pasien tumor 

ovarium menyatakan bahwa berdasarkan pada 

sistem rujukan rumah sakit di Provinsi Jawa 

Timur ada 36 pasien yang bertempat tinggal di 

luar daftar kota/kabupaten yang mendapatkan 

sistem rujukan ke Rumah Sakit dr. Saiful Anwar 

Malang, yaitu 31 pasien berasal dari wilayah 

Provinsi Jawa Timur dan 5 pasien berasal dari 

luar wilayah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan 298 

pasien lainnya sudah mengikuti alur pada sistem 

rujukan rumah sakit di Provinsi Jawa Timur. 

Kasus tumor ovarium non-neoplastik 

terbanyak adalah kista coklat ovarium 

(endometriosis ovarii), kasus tumor ovarium 

jinak terbanyak adalah cystadenoma ovarii 

mucinosum, sedangkan kasus tumor ovarium 

ganas terbanyak adalah cyst adenocarcinoma 

ovarii mucinosum. Penelitian di Rumah Sakit Dr. 

Cipto Mangunkusumo Jakarta pada semua kasus 

tumor ovarium yang berobat antara tahun 1989-

1995 menemukan 55,98% kasus tumor ovarium 

epitelial dan 44,02% tumor ovarium non-

epitelial. Dalam kelompok tumor ovarium 

epitelial, jenis serosum mencapai 44,44%, 

mucinosum 19,66%, endometrioid 10,26%, clear 

cell 5,13% dan mixed epithelial malignant 0,85%.
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Hasil perbandingan pemeriksaan potong 

beku (frozen section) dengan standar baku 

emasnya yaitu pemeriksaan histopatologi dari 

334 kasus pasien tumor ovarium, didapatkan 81 

kasus true positive, 247 kasus true negative, 0 

kasus false positive, serta 6 kasus false negative. 

Dari hasil di atas didapatkan uji sensitivitas 

sebesar 93,10%, spesifisitas sebesar 100%, nilai 



prediksi positif sebesar 100%, nilai prediksi 

negatif sebesar 97,63%, dan akurasi diagnosa 

sebesar 98,20%.  

Hasil spesifisitas (100%) dan nilai 

prediksi positif (100%) yang tinggi yang 

diperoleh dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa apabila diagnosa potong beku (frozen 

section) seorang pasien adalah tumor ganas, 

maka akan tinggi kemungkinan pasien tersebut 

benar-benar menderita tumor ovarium ganas. 

Dengan hasil sensitivitas (93,1%) menunjukkan 

bahwa dari 100 pasien tumor dengan diagnosa 

tumor ganas ada kemungkinan false negatif 

sebesar 6,9% didiagnosa sebagai tumor jinak. 

Sementara itu nilai prediksi negatif (97,63%) 

yang tinggi dapat diartikan bahwa kalau 

pemeriksaan potong beku menunjukkan 

diagnosa jinak diagnosa ini memiliki peluang 

benar 97,63% atau ada 2,37% peluang ternyata 

ganas.  

Hasil akurasi (tinggi 98,2%) yang 

diperoleh dari penelitian ini menunjukkan 

tingkat ketepatan pemeriksaan potong beku 

(frozen section) yang baik dalam mendiagnosa 

tumor ovarium jinak maupun ganas, mengingat 

hasil akurasi dari beberapa studi di dalam dan 

luar negeri berkisar pada angka 84,25%-

98%
9,13,14

. Akurasi pemeriksaan potong beku ini 

dapat dipengaruhi keterampilan, pengetahuan, 

pengalaman ahli patologi serta ahli bedah, 

ketepatan intepretasi; teknik pengambilan 

sampel, teknik pembuatan preparat, peralatan, 

karakteristik pasien, ukuran tumor, serta sifat sel 

tumor itu sendiri
5,9–11,15

. Nilai akurasi yang tinggi 

dari pemeriksaan potong beku pada pasien 

tumor ovarium pada penelitian ini dapat 

membuat pemeriksaan potong beku digunakan 

sebagai alat uji diagnostik pada pasien tumor 

ovarium saat tindakan bedah (intraoperative). 

Manfaat positif dari pemeriksaan potong beku 

ini dapat memberikan harapan agar ahli bedah 

tidak melakukan over-treatment maupun under-

treatment pada pasien tumor ovarium tersebut. 

9,14,13,15
 

KESIMPULAN  

Pemeriksaan potong beku (frozen section) 

pada pasien tumor ovarium di Instalasi Patologi 

Anatomi Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang 

periode Januari 2011 hingga Desember 2013 

dapat disimpulkan memiliki nilai akurasi tinggi 

sebesar 98,20%, dengan nilai sensitivitas 93,10% 

spesifisitas 100% serta nilai prediksi positif 100% 

dan nilai prediksi negatif sebesar 97,63%. Kasus 

tumor ovarium jinak maupun ganas dapat 

dijumpai pada pasien anak-anak maupun pada 

orang tua mulai usia 5 tahun hingga 80 tahun. 

Tumor ovarium banyak mengenai pasien pada 

usia produktif 15-40 tahun dengan rata-rata usia 

adalah 40,16±12,55 tahun. 

Kasus tumor ovarium non-neoplastik 

terbanyak adalah kista coklat ovarium 

(endometriosis ovarii), kasus tumor ovarium 

jinak terbanyak adalah cystadenoma ovarii 

mucinosum, sedangkan kasus tumor ovarium 

ganas terbanyak adalah cyst adenocarcinoma 

ovarii mucinosum. 
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HUBUNGAN ADEKUASI DENGAN KADAR IGF-1, IGFBP-1 DAN STATUS GIZI PASIEN DIALISIS PERITONEAL 

 

Herman Trianto, Atma Gunawan, Nur Samsu 

Departemen/SMF  Ilmu Penyakit Dalam FKUB-RSUD dr. Saiful Anwar Malang 

 

ABSTRAK 

Latar Belakang. Malnutrisi kalori protein kerap ditemui pada pasien CAPD (Continuous Ambulatory 

Peritoneal Dialysis) amun jarang terdiagnosis. Disfungsi dari aksis endokrin insulin like growth factor-

1/insulin like growth factor binding protein (IGF-1/IGFBP) diduga menjadi etiologi sekunder malnutrisi, dan 

perbaikan adekuasi dihipotesiskan akan memperbaiki gangguan metabolik dan hormonal, termasuk aksis 

IGF-1/IGFBP-1.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan adekuasi dengan aksis IGF-

1/IGFBP-1 dan status gizi pada pasien CAPD. Metode. Penelitian ini menggunakan metode survey di Malang 

CAPD Center RSSA pada bulan Mei-Agustus 2014. Terdapat 68 pasien berpartisipasi untuk ditentukan 

karakteristik dasar, kecepatan transpor membran (Peritoneal Equilibration TestTwardowski), adekuasi 

(wKt/V&wCrCl), Kadar IGF-1 dan IGFBP-1 (Human Quantikinine ELISA). Status gizi diidentifikasi dengan 

mengukur status antropometri (tinggi badan (TB), berat badan (BB), indeks massa tubuh (IMT), luas 

permukaan tubuh (LPT), lingkar lengan atas (LLA), mid arm muscle circumference (MAMC), triceps skinfold 

thickness (TST), subscapular skinfold thickness (SST)) dan penanda biokimia (albumin, prealbumin, 

transferrin). Korelasi antara adekuasi (wKt/V dan wCrCl) dengan kadar IGF-1, IGFBP-1, dan status nutrisi 

dianalisa secara statistik dengan menggunakan uji Pearson, Spearman, Point Biserial dan Regresi Multiple 

Linier. Hasil. Pencapaian adekuasi subjek penelitian wKt/V 1.84±0.56 L/minggu dan wCCr 61.51±23.69 

L/minggu/m
2
. Rerata serum IGF-1 adalah 10.69±4.85 μg/L dan median serum IGFBP-1adalah 7.16 (0.99-

56.72) μg/L.. Status antropometri didapatkan median IMT 23.55 (16.6-40.4) kg/m
2
, median MAMC 17.25 

(3.4-30.3) cm, median TSF 12 (3-39) mm, dan median SST 17(2-33) mm. Penanda biokimia menunjukkan 

serum albumin 2.85 (1.3-5.8) g/dL, prealbumin 31.6±7 mg/dL, dan transferin 127.33±74.65 mg/dL. 

Didapatkan korelasi signifikan antara kadar IGF-1 dengan glukosa darah puasa (r=-0.516, p=0.00), bahkan 

dengan analisis multivariat (r=-0.478 ,r
2
=0.228, p=0.00), namun korelasi antara adekuasi dengan kadar IGF-

1 tidak signifikan. Kadar IGFBP-1 signifikan berkorelasi dengan wKt/V (r=-0.711,p=0.00), wCrCl (r=-0.867, 

p=0.00), ureum (r=0.244, p=0.045), dan kreatinin (r=0.329, p=0.006). Adekuasi wKt/V berkorelasi positif 

dengan IMT (r=0.510, p=0.008), MAMC (r=0.503, p=0.000), TST (r=0.333, p=0.006), SST (r=0.360, p=0.002), 

dan albumin (r=0.317, p=0.008). Adekuasi wCrCl berkorelasi positif dengan IMT (r=0.260, p=0.033), MAMC 

(r=0.347, p=0.004), TST (r=0.244, p=0.045), dan albumin (r=0.242, p=0.047). Serum IGF-1 berkorelasi positif 

dengan kadar prealbumin (r=0.296, p=0.014) dan transferin (r=0.342, p=0.004), sedangkan serum IGFBP-1 

berkorelasi negatif dengan MAMC (r=-0.364, p=0.002). 

Kesimpulan. Adekuasi dialisis (wKt/V dan wCrCl) tidak berhubungan dengan kadar IGF-1, namun berkorelasi 

secara terbalik dengan kadar IGFBP-1. Peningkatan adekuasi dan kadar serum IGF-1 berhubungan dengan 

perbaikan status gizi, sedangkan peningkatan IGFBP-1 diasosiasikan dengan penurunan status gizi. 

 

Kata Kunci: CAPD, adequacy, IGF-1, IGFBP-1, status gizi 

 

 

THE RELATIONSHIP OF ADEQUACY WITH SERUM IGF-1, IGFBP-1 AND NUTRITIONAL STATUS OF 

PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS 

 

ABSTRACT 

Background. Calory protein malnutrition is often found in patients with CAPD (Continuous Ambulatory 

Peritoneal Dialysis) but underdiagnosed. Endocrine insulin like growth factor-1/insulin like growth factor 

binding protein (IGF-1/IGFBP) axis was allegedly played role as a secondary etiology of malnutrition, and 

adequacy improvement was hypothesized to ameliorate metabolic and hormonal dearrangement, including 

IGF-1/IGFBP-1 axis. The aims of study was to ascertain correlation of adequacy with IGF-1/IGFBP-1 axis and 

nutritional status in patients with CAPD in Indonesia. Method. This is a survey, held in Malang CAPD Center, 

RSSA, in May-August 2014. There were 68 patients participated to determine baseline characteristics, 

Laporan Penelitian 



 

 

membran transport characteristics (Peritoneal Equilibration TestTwardowski),adequacy (wKt/V and wCrCl), 

Serum IGF-1 and IGFBP-1 (Human Quantikinine ELISA). Nutritional status was identified by measuring 

anthropometry status (body height(BH), body weight (BW), body mass index (BMI), body surface area 

(BSA), upper arm circumference (UAC),  mid arm muscle circumference (MAMC), triceps skinfold thickness 

(TST), subscapular skinfold thickness (SST)) and biochemistry marker (albumin, prealbumin, transferrin). 

Correlation of adequacy (wKt/V and wCrCl) and serum IGF-1, IGFBP-1 and nutritional status was analyzed 

statistically used Pearson, Spearman, Point Biserial and Regresi Multiple Linier tests.Results: Adequacy 

achiecement of our subjects showed wKt/V was 1.84 ± 0.56 L/week and wCCr 61.51 ± 23.69 L/week/m
2
. 

Mean serum IGF-1 was 10.69 ± 4.85 μg/L and median serum IGFBP-1 was 7.16 (0.99-56.72) μg/L. 

Anthropometry measurement revealed mean BH was 158.15±7.92 cm, mean BW was 59.81±13.7 kg, 

median BMI was 23.55 (16.6-40.4) kg/m
2
, median BSA was 1.6 (1.2-2.1) m

2
, median UAC was 21.5 (7.5-36) 

cm, median MAMC was 17.25 (3.4-30.3) cm, median TSF was 12 (3-39) mm, and median SST was 17(2-33) 

mm. Biochemistry marker revealed serum albumin was 2.85 (1.3-5.8) g/dL, prealbumin 31.6 ± 7 mg/dL, and 

transferin 127.33 ± 74.65 mg/dL. Significant correlation was found between serum IGF-1 and plasma fasting 

glucose (r=-0.516, p=0.00), even after multivariate analysis (r=-0.478 ,r
2
=0.228, p=0.00), but correlation of 

adequacy and serum IGF-1 was ot statistically significant. Serum IGFBP-1 was significantly correlated with 

wKt/V (r=-0.711,p=0.00), wCrCl (r=-0.867, p=0.00), ureum (r=0.244, p=0.045), and creatinine (r=0.329, 

p=0.006). Adequacy wKt/V was positively correlated with BMI (r=0.510, p=0.008), MAMC (r=0.503, 

p=0.000), TST (r=0.333, p=0.006), SST (r=0.360, p=0.002), and albumin (r=0.317, p=0.008). Adequacy wCrCl 

was positively correlated with BMI (r=0.260, p=0.033), MAMC (r=0.347, p=0.004), TST (r=0.244, p=0.045), 

and albumin (r=0.242, p=0.047). Serum IGF-1 was positively correlated with serum  prealbumin (r=0.296, 

p=0.014) and transferin (r=0.342, p=0.004), whether serum IGFBP-1 was negatively correlated with MAMC 

(r=-0.364, p=0.002).Conclusions: Dialysis adequacy (wKt/V and wCrCl) is not correlated with serum IGF-1, 

but negatively correlated with serum IGF-1. Adequacy and serum IGF-1 improvement is correlated with 

nutritional status amelioration, whether increased serum IGFBP-1 is associated with reduction of 

nutritional status. 

 

Keywords: CAPD, adequacy, IGF-1, IGFBP-1, nutritional status 
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PENDAHULUAN 

  Prevalensi penyakit ginjal kronik (PGK) di 

Indonesia semakin meningkat dengan angka 

insidensi 350 per 1.000.000 populasi, dan data dari 

Indonesian Renal Registry pada tahun 2012 

terdapat 16.040 pasien penyakit ginjal kronik.
1 

Data 

dari senter CAPD (Continuous Ambulatory 

Peritoneal Dialysis) RSUD dr. Saiful Anwar Malang, 

pada tahun 2009 sampai 2013 jumlah pasien 

penyakit ginjal kronik dengan CAPD rata-rata 176 

pasien per tahun. 

 Malnutrisi kalori protein pada penyakit ginjal 

kronik merupakan suatu masalah yang kerap 

ditemui pada pasien yang sedang menjalani terapi 

dialisis namun jarang terdiagnosis. Berdasarkan 

data sebelumnya, 18-56% pasien CAPD dilaporkan 

terdiagnosis malnutrisi berdasarkan pemeriksaan 

antropometrik dan biokimia. Kidney disease wasting 

mempengaruhi kurang lebih sepertiga pasien 

hemodialisis atau dialisis peritoneal. Malnutrisi 

dapat terjadi sekunder akibat intake nutrisi yang 

rendah, peningkatan kehilangan nitrogen melalui 

gastrointestinal dan dialisis, serta peningkatan 

katabolisme protein, salah satunya karena disfungsi 

dari aksis endokrin growth hormone-insulin like 

growth factor-1-insulin like growth factor binding 

protein (GH/IGF-1/IGFBP).
2,3 

 PGK diasosiasikan dengan gangguan 

metabolik dan hormonal, termasuk perubahan aksis 

GH/IGF-1. Gangguan aksis tersebut meliputi efektor 

perifer hormon peptida GH, IGF-1, IGFBP, dan 

mekanisme umpan balik hormonal. IGF-1 memiliki 

efek seperti insulin dan menginduksi proses 

anabolik pada berbagai organ sehingga dapat 

memperbaiki status nutrisi. Perbaikan adekuasi 

dihipotesiskan akan memperbaiki gangguan 

metabolik dan hormonal, termasuk aksis GH/IGF-

1/IGFBP.
2,3 

 Data di jurnal terbaru saat ini hanya meneliti 

hubungan antara PGK dan aksis GH/ IGF-1/IGFBP. 

Dewasa ini, penelitian dan data mengenai aksis 

GH/IGF-1/IGFBP pada pasien PGK yang menjalani 

CAPD sangat terbatas di Indonesia, bahkan di 

seluruh dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hubungan adekuasi dengan aksis 

growth hormone (IGF-1 dan IGFBP-1) dan status gizi 

pada pasien CAPD di Indonesia. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode survey 

observasional, yang dilaksanakan di CAPD Center 

RSUD dr. Saiful Anwar (RSSA), Malang pada bulan 

Mei-Agustus 2014. Populasi terjangkau (eligible) 

adalah pasien PGK Stadium 5 yang sedang 

menjalani terapi pengganti ginjal dengan CAPD di 

CAPD Center RSSA dan memenuhi kriteria inklusi. 

Sampel pada penelitian ini adalah populasi 

terjangkau yang menandatangani informed consent. 

Kriteria inklusi (terdiagnosis PGK stadium 5 menurut 

NKFDOQI 2006 dengan lama CAPD > 1 bulan dan 

usia > 20 tahun) dan kriteria eksklusi (sedang 

mendapatkan perawatan di rumah sakit, dalam 

kondisi overload, mengalami gangguan inflow dan 

outflow, memiliki DM dengan glukosa darah tidak 

terkontrol, menderita peritonitis, gagal jantung 

kongestif, dan sepsis) ditegakkan berdasarkan klinis 

dan laboratoris. Penelitian ini dilaksanakan setelah 

mendapat persetujuan dari Komisi Etik RSUD dr. 

Saiful Anwar, Malang.  

Subjek yang berpartisipasi dalam studi ini 

dilakukan wawancara dan pemeriksaan fisik untuk 

menentukan karakteristik dasar. Kecepatan 



 

 

transpor membran diukur dengan metode PET 

(Peritoneal Equilibration Test) Twardowski, dan 

adekuasi ditentukan dengan mengukur weekly Kt/V 

(wKt/V) dan weekly creatinine clearance (wCrCl). 

Kadar IGF-1 dan IGFBP-1 diukur dengan Human 

Quantikinine ELISA dan diambil pagi hari setelah 

berpuasa selama 10-12 jam, bersamaan dengan 

pemeriksaan PET jam ke-2 dan pemeriksaan kimia 

darah lainnya. Status gizi diidentifikasi dengan 

mengukur status antropometri (tinggi badan (TB), 

berat badan (BB), indeks massa tubuh (IMT), luas 

permukaan tubuh (LPT), lingkar lengan atas (LLA), 

mid arm muscle circumference (MAMC), triceps 

skinfold thickness (TST), subscapular skinfold 

thickness (SST)) dan penanda biokimia (albumin, 

prealbumin, transferrin).  

Analisis statistik dilakukan dengan 

menggunakan SPSS version 22.0for Windows 7 

dengan signfikansi 0,05 (p= 0,05) dan tingkat 

kepercayaan 95% (α= 0,05). Hasil ditampilkan dalam 

rerata/median ± standar deviasi, kecuali disebutkan 

sebagai bentuk lain. Adekuasi (wKt/V dan wCrCl) 

dikorelasikan dengan IGF-1 dan IGFBP-1. Baik 

adekuasi maupun aksis IGF-1 (IGF-1 dan IGFBP-1) 

dikorelasikan denganstatus gizi. Uji korelasi Pearson 

(parametrik) dan Spearman (non-parametrik) 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel-variabel numerik, sedangkan Uji Point 

Biserial digunakan untuk mengetahui korelasi 

variabel nominal dan numerik. Uji regresi multiple 

linier digunakan untuk mengetahui variabel yang 

berhubungan secara bermakna dengan kadar serum 

IGF-1. 

 

 

 

HASIL  

Pada penelitian ini dilakukan analisa 

adekuasi dengan kadar Insulin-like Growth Factor-1 

(IGF-1),Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-1 

(IGFBP-1) dan status gizi pasien dialisis peritoneal. 

Terdapat 68 pasien CAPD yang berpartisipasi dan 

dilakukan pengukuran sesuai prosedur. 

Tabel 1. Karakteristik Pasien Penelitian 

Karakteristik Hasil p 

Usia  47.82 ± 11.17  0.200* 

Jenis Kelamin (n %)  

- Laki-Laki 40 (58.8%)  

- Perempuan 28 (41.2%)  

Status Pendidikan (n %) 

     Tidak Sekolah 

      SD 

      SMP 

      SMA 

      D1 

      D2 

      D3 

      S1 

      S2 

1   (1.47%) 

7   (10.2%) 

9   (13.24%) 

24 (35.3%) 

1   (1.47%) 

2   (2.9%) 

2   (2.9%) 

19 (27.94%) 

3   (4.41%) 

 

Lama CAPD  (bulan) 10 (1-120)  

Etiologi (N %) 

      GNC 

      PNC 

      Nefrolithiasis 

      DM Nefropati 

      HT Nefrosklerosis 

Single Kidney 

      NSAID Nefropati 

      Idiopatik 

0 (0%) 

1 (1.47%) 

4 (5.88%) 

23 (33.82%) 

40 (58.82%) 

1 (1.47%) 

2 (2.94%) 

6 (8.82%) 

 

Rokok (n) 25 (36.76%)  

Tekanan Darah (mmHg) 

      Sistole 

      Diastole 

 

150.83 ± 29.84 

92.5 (60-160)
ᵻ
 

 

 0.200* 

  0.042 

Nadi (x/menit) 88.07 ± 11.28  0.091* 

MAP (mmHg) 113.86 ± 21.20  0.200* 

Hb (g/dL) 9.69 ± 1.83  0.200* 

LDL-C (mg/dL) 119 (61-180)
 ᵻ
 0.000 

Trigliserida (mg/dL) 145 (57-578)
 ᵻ
 0.000 

Gula Darah Puasa (mg/dL) 144 (81-227)
 ᵻ
 0.029 

CRP (mg/L) 0.86 (0-12)
 ᵻ
 0.000 

pH 7.31 (7.11-7.53)
 ᵻ
 0.029 

HCO3 (mmol/L) 23.6 (17.5-31)
 ᵻ
 0.050 

Kalsium (mmol/L) 8.2 ± 0.89  0.091* 

Fosfor (mmol/L) 4.25 ± 1.19  0.200* 

Asam urat (mg/dL) 6.9 ± 1.48  0.091* 

GFR (mL/min/1.73 m
2
) 5.31 (2.43-11.68)

 ᵻ
 0.010 

ᵻ Median (Nilai Minimal – Nilai Maksimal) 



 

 

Usia rata-rata pasien pada penelitian ini 

adalah 47.82 ± 11.17 tahun, dimana perbandingan 

laki-laki dan perempuan kurang lebih sama, yaitu 

sebesar 58.8% : 41.2%. Pemakaian CAPD berkisar 

antara 1 bulan hingga 3 tahun. Penyebab penyakit 

ginjal kronik mayoritas adalah hipertensi 

nefrosklerosis (58.82%) dan DM nefropati (33.82%). 

Karakteristik dasar pemeriksaan fisik dan 

laboratorium selengkapnya disajikan pada Tabel 1. 

Hasil PET (Peritoneal Equilibration Test) disajikan 

pada Gambar 1, dimana tipe membran terbanyak 

adalah low average sebesar 47%, diikuti high 

average 34%, sedangkan low dan high berturut-

turut adalah 10% dan 9%. Pencapaian adekuasi 

dapat dilihat di Gambar 2. 

 

Gambar 1. Distribusi Tipe Membran Peritoneal Pasien 

CAPD di Malang CAPD Center 

 

Tabel 2. Pencapaian Adekuasi Pasien CAPD di Malang 

CAPD Center 

Variabel Hasil p 

D/P jam 4 0.68 ± 0.12   0.200* 

Ultrafiltrasi (mL) 400 (0-900)
 ᵻ
 0.032 

Urine 24 jam (mL) 150 (0-2000)
 ᵻ
 0.000 

Adekuasi wKt/V 

(L/minggu) 

1.84 ± 0.55   0.200* 

Adekuasi wCrCl 

(L/minggu/m
2
) 

61.51 (14.3-181.4)
 ᵻ
 0.009 

 

Perbandingan rerata IGF-1 masing-masing 

kelompok usia dan sebaran IGFBP-1 ditampilkan 

dalam Gambar 2 dan 3. Rerata kadar IGF-1 pada 

masing-masing kelompok usia lebih rendah 

dibanding rentang kadar normal dengan mean 

kumulatif 10.69±4.85 μg/L. Median IGFBP-1 masih 

dalam rentang normal meskipun distribusinya tidak 

merata (7.16 (0.99–56.72) μg/L). Terdapat 

kecenderungan peningkatan nilai serum IGFBP-1 

pada pasien CAPD. 

 

Gambar 2. Rerata IGF-1 Masing-masing Kelompok Usia 

Pasien Dibandingkan dengan Nilai Normal 

 

Status gizi pasien CAPD, baik antropometrik 

maupun penanda biokimia, ditampilkan dalam 

Tabel 3. Median indeks massa tubuh pasien secara 

umum adalah overweight (23.55 (16.6-40.4) kg/m
2
), 

terutama pada pria (23.9 (16.6-35.7) kg/m
2
). 

Median lingkar lengan atas dan MAMC berada di 

bawah rentang normal (21.5 (7.5-36) cm dan (17.25 

(3.4-30.3) cm), baik secara umum, pada pria, 

maupun wanita. Untuk penanda biokimia, median 

serum albumin dan rerata serum transferin juga 

berada di bawah rentang normal (2.85 (1.3-5.8) 

g/dL dan 31.6 ± 7 mg/dL). Sedangkan median atau 

rerata indikator antropometrik (luas permukaan 

tubuh, triceps skinfold thickness,subscapular 

skinfold thickness)dan biokimia (serum prealbumin) 

lainnya masih dalam batas normal, meskipun 

sebagian besar variabel berada dalam rentang 

bawah nilai normal. 
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Gambar 3. Sebaran IGFBP-1 Dibandingkan dengan Nilai Referensi Normal 

 

Tabel 3. Status Gizi Pasien CAPD 

Variabel Mean ± SD Mean ± SD 

(Pria) 

Mean ± SD 

   (Wanita) 

Nilai 

Normal 

Status Antropometrik     

Tinggi Badan (cm) 158.15 ± 7.92 162.41 ± 6.32 152 (48-164)
 ᵻ
 - 

Berat Badan Kering (kg) 59.81 ± 13.7 63.98 ± 14.12 53.84 ± 10.75 - 

Indeks Massa Tubuh (Kg/m
2
) 23.55 (16.6-40.4)

 ᵻ
 23.9 (16.6-35.7)

 ᵻ
 23.25 (17.3 -40.4)

 ᵻ
 18.5 – 23 

Luas Permukaan Tubuh (m
2
) 1.6 (1.2-2.1)

 ᵻ
 1.7 (1.2-2)

 ᵻ
 1.6 (1.4-2.1)

 ᵻ
 1.6 – 1.9 

Lingkar Lengan Atas (cm) 21.5 (7.5-36)
 ᵻ
 22.26 ± 4.79 20.5 (16-36)

 ᵻ
 28 – 30 

MAMC (cm) 17.25 (3.4-30.3)
 ᵻ
 17.9 (3.4-30.3)

 ᵻ
 16.60 ± 2.59 20 – 25 

Triceps Skinfold Thickness (mm) 12 (3-39)
 ᵻ
 12.1 ± 5.42 12 (4-39)

 ᵻ
 11 – 16.5 

Subscapular Skinfold Thickness (mm) 17 (2-33)
 ᵻ
 16.47 ± 6.93 16.43 ± 6.65 6 – 33 

Penanda Biokimia     

Serum Albumin (g/dL) 2.85 (1.3-5.8)
 ᵻ
   3.5 – 5 

Serum Prealbumin (mg/dL) 31.6 ± 7   16 – 40 

Serum Transferin (mg/dL) 127.33 ± 74.65   170 –370 
ᵻ
 Median (Nilai Minimal – Nilai Maksimal) 

 

Tabel 4 mendeskripsikan faktor-faktor yang 

berhubungan dengan IGF-1, termasuk variabel 

adekuasi wKt/V dan wCrCl. Dari hasil analisis 

bivariat tersebut, hanya gula darah puasa yang 

signifikan memiliki hubungan kuat dengan IGF-1 (r=-

0.516, p=0.00), yang didukung dengan hasil analisa 

multivariat (r=-0.478, r
2
=0.228, p=0.00). Tabel 5 

menunjukkan hubungan adekuasi, ureum, kreatinin, 

dan tinggi badan dengan IGFBP-1. Baik wKt/V 

maupun wCrCl memiliki korelasi terbalik dengan 

IGFBP-1, sedangkan kadar ureum dan kreatinin 

memiliki korelasi positif dengan serum IGFBP-1. 

 

 

Tabel 4. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan IGF-1 

No Variabel 
IGF-1 

r p 

1 wKt/V  0.057 0.643 

2 wCrCl -0.021 0.865 

3 Jenis Kelamin (Pria) -0.013 0.917 

4 Usia  0.038 0.760 

5 Diabetes Mellitus -0.181 0.139 

6 Gula Darah Puasa -0.516   0.000* 

7 Ureum -0.084 0.496 

8 Kreatinin  0.131 0.287 

9 GFR -0.204 0.095 

 

Tabel 5. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan IGFBP-

1 

No Variabel 
IGFBP-1 

r p 

1 wKt/V -0.711 0.000* 

2 wCrCl -0.867 0.000* 

3 Ureum  0.244 0.045* 

4 Kreatinin  0.329 0.006* 

 

0

10

20

30

40

50

60

IG
F

B
P

-1

range normal IGFBP-1 (mcg/L)



 

 

Tabel 6. Hubungan Adekuasi dengan Status Gizi Pasien CAPD 

No Variabel 
Adekuasi wKt/V Adekuasi wCCr 

r p r p 

1 IMT 0.510
 

0.008* 0.260
 

0.033* 

0.004* 

0.045* 

2 MAMC 0.503
 

0.000* 0.347
 

3 Triceps Skinfold Thickness 0.333
 

0.006* 0.244
 

4 Subscapular Skinfold Thickness 0.360
 

0.002* 0.234
 

 0.054 

0.047* 5 Albumin 0.317
 

0.008* 0.242
 

6 Prealbumin 0.093 0.451 0.034  0.780 

7 Transferin  0.062
 

0.616  0.190
 

0.122 

 

Tabel 7. Hubungan IGF-1 dan IGFBP-1 dengan Status Gizi Pasien CAPD 

No Variabel 
IGF-1 IGFBP-1 

r p r p 

1 IMT 0.036
 

0.772   0.217
 

0.076 

  0.002* 

0.149 

2 MAMC 0.047
 

0.702 -0.364
 

3 Triceps Skinfold Thickness 0.046
 

0.710   0.177
 

4 Subscapular Skinfold Thickness 0.078
 

0.526   0.123
 

0.317 

0.163 5 Albumin  0.139
 

0.257  -0.171
 

6 Prealbumin  0.296   0.014*  -0.011 0.927 

7 Transferin  0.342
 

  0.004*   0.085
 

0.490 

 

Hubungan adekuasi dengan status gizi 

pasien CAPD ditampilkan pada Tabel 6. Didapatkan 

signifikansi hubungan antara adekuasi wKt/V 

dengan IMT, MAMC, Triceps Skinfold Thickness, 

Subscapular Skinfold Thickness, dan serum albumin 

pada penelitian ini. Adekuasi wCrCl signifikan 

berhubungan dengan IMT, MAMC, Triceps Skinfold 

Thickness, dan serum albumin. Hubungan IGF-1 dan 

IGFBP-1 dengan status gizi ditampilkan pada Tabel 

7, dimana didapatkan korelasi yang signifikan 

antara IGF-1 dengan prealbumin dan transferin. 

Sedangkan korelasi IGF-1 dengan status 

antropometri memiliki arah yang positif yang lemah 

meskipun tidak signifikan secara statistik. Dari Tabel 

7, juga dapat diperoleh informasi bahwa hanya 

MAMC yang berkorelasi negatif dengan kadar 

IGFBP-1 (r= -0.364, p=0.002). 

 

 

 

 

DISKUSI 

Rerata D/P Kreatinin jam ke-4 (0.68 ± 0.12) 

dengan karakteristik tipe membran low average 

sebesar 47.05%, diikuti high average 33.82%, 

dengan total low av-high avsebanyak 80.87% 

pasien. Hasil penelitian ini berbeda dengan CANUSA 

(Canada-USA) Peritoneal Dialysis Study Group pada 

tahun 1998 dimana pada penelitian tersebut 

sebagian besar pasien mempunyai tipe membran 

high transporter. Namun, hasil pada penelitian ini 

mirip dengan penelitian Alfonzo M., et al di Meksiko 

dimana didapatkan hasil tipe membran low average 

dan high average pada 68% pasien.
3,4,5,6

 

Pencapaian adekuasi rata-rata untuk klirens 

urea (wKt/V) dan klirens kreatinin (wCrCl)telah 

memenuhi standar yang direkomendasikan NKF 

DOQI untuk mencapai outcome klinis yang baik 

(wKt/V ≥ 1.7 liter/minggu dan wCCr ≥ 60 

liter/minggu/m
2
). Hasil ini juga lebih baik dari 

penelitian Sri Sunarti et al (2009), dimana 

pencapaian adekuasinya belum mencapai target 



 

 

(wKt/V 0,92 ± 0,32 liter/minggu dan wCCr 46,45 ± 

7,52 liter/minggu/m
2
) dengan menggunakan dialisat 

yang mengandung 2,5% / 1,5% glukosa volume 2 

liter dengan 3 kali penggantian tiap hari sesuai 

kebijakan asuransi saat itu. Sehingga, kebijakan 

BPJS untuk menambah standar 4 bag cairan dialisat 

per hari merupakan keputusan yang tepat karena 

dapat meningkatkan adekuasi yang dapat 

meningkatkan outcome pasien CAPD.
6,7,8

 

Median produksi urine/24 jam sebanyak 

400 (0-900) mL. Pada sampel penelitian didapatkan 

sebaran yang tidak merata dimana didapatkan 

pasien yang produksi urine-nya masih normal (> 0.5 

mL/kgBB/jam, atau >600 mL/24 jam) hingga pasien 

yang anuria. Hasil ultrafiltrasi pun bervariasi dengan 

median 150 (0-2000) mL. Hal ini menunjukkan 

terdapat pasien yang hanya bergantung pada fungsi 

ultrafiltrasi ginjal saja atau bergantung pada fungsi 

ultrafiltrasi membran peritoneal saja. Meskipun 

tidak semua pasien memiliki adekuasi yang baik, 

rerata adekuasi sampel penelitian ini telah 

mencapai target seperti diuraikan di atas.
6,7,8

 

Aksis GH-IGF-1 pada penyakit ginjal kronik 

mengalami abnormalitas bila dibandingkan dengan 

aksis normal, yang ditunjukkan pada Gambar 4. 

Pada PGK, didapatkan penurunan efektivitas GH 

dan IGF-1 endogen akibat resistensi reseptor GH 

dan IGF-1. Adanya resistensi reseptor GH terutama 

di jaringan hati menyebabkan penurunan rilisIGF-1 

yang akan mempengaruhi penurunan aktivitas 

pertumbuhan. Penurunan ekskresi IGFBP pada 

kondisi PGK, terutama IGFBP-1, mengakibatkan 

peningkatan jumlah total IGFBP-1 dalam sirkulasi 

darah. Penurunan efektivitas juga terjadi karena 

penurunan kadar IGF-1 bebas akibat peningkatan 

IGFBP dalam sirkulasi yang mengikat IGF-1 menjadi 

bentuk kompleks IGF-1/IGFBP yang tidak aktif. 

Sebagai tambahan, terjadi peningkatan proteolisis 

IGFBP-3, yang menyebabkan sedikitnya IGF-1 yang 

bersirkulasi dalam kompleks IGFBP-3 dan ALS. Hal 

tersebut menyebabkan penurunan aktivasi reseptor 

IGF-1 dan menurunkan umpan balik ke hipotalamus 

dan hipofisis.
9,10,11

 

Kadar IGF dan IGFBP di dalam serum 

berubah bergantung pada stadium penyakit ginjal 

kronis, kecepatan onset, jumlah proteinuria, dan 

potensi remisi. Peningkatan kadar IGFBP-1 dan 2 

pada gagal ginjal kronis berbanding terbalik dengan 

residual GFR dan tinggi badan. Kadar IGF-1 bebas 

berbanding terbalik dengan fungsi renal. Sehingga, 

kadar IGFBP-1 dan IGFBP-2 berkontribusi terhadap 

resistensi aktivitas pertumbuhan dan metabolisme 

GH dan IGF-1 pada kondisi gagal ginjal.
9,10,11

 

 

Gambar 4. Gangguan Aksis Somatotropik pada Penyakit 

Ginjal Kronik
10

 

 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori aksis 

IGF-1 dan IGFBP-1 pada pasien PGK.  Data tersebut 

sesuai dengan penelitian Mahesh et al (2008) dan 

Youngman O (2012) dimana pada kondisi PGK 



 

 

didapatkan penurunan serum freeIGF-1 dan 

peningkatan serum IGFBP-1, seperti ditampilkan 

pada Tabel 9.
11,12

 

Tabel 8. Profil Aksis GH-IGF-IGFBP pada Serum dan Urine Pasien dengan PGK dan Diabetic Nepropathy
11 

GH-IGF-IGFBP Kadar serum Kadar urine 

PGK DN PGK DN 

GH 

IGF-1 

IGF-2 

IGFBP-1 

IGFBP-2 

IGFBP-3 

IGFBP-4 

IGFBP-5 

IGFBP-6 

=,↑ 

=, ↓ 

Tidak ada data 

↑ 

↑ 

↓ 

= 

= 

↑ 

=, ↓ 

↓ 

Tidak ada data 

↑ 

Tidak ada data 

↓ 

↓ 

↓ 

Tidak ada data 

↓, (↑ pada SN) 

↓, (↑ pada SN) 

Tidak ada data 

↓, (↑ pada SN) 

↓, (↑ pada SN) 

↓, (↑ pada SN) 

↓, (↑ pada SN) 

↓, (↑ pada SN) 

↓, (↑ pada SN) 

↑ 

↑ 

Tidak ada data 

↑ 

↑ 

↑ 

↑ 

↑ 

↑ 

 

Hasil pemeriksaan status gizi pasien CAPD 

didapatkan kecenderungan pasien untuk 

mengalami malnutrisi, meskipun kriteria untuk 

mendiagnosis malnutrisi kalori protein bervariasi. 

Indeks Massa Tubuh tidak menggambarkan 

perbandingan komposisi lemak dan otot, sehingga 

seringkali didapatkan IMT yang normal atau 

meningkat pada pasien CAPD. Hasil IMT pada pasien 

penelitian kami yang cenderung overweight serupa 

dengan penelitian Flanigan et al (1998) di AS 

dimana didapatkan IMT overweight dengan rerata 

27 ± 8.91 kg/m
2
.
2,12,13,14,15 

Massa otot adalah indikator yang cukup 

reliable untuk mendeteksi malnutrisi kalori protein. 

Pada penelitian ini didapatkan median lingkar 

lengan atas dan MAMC  di bawah rentang normal, 

dimana 77.94% pasien CAPD memiliki MAMC < 20 

cm dengan median TST yang normal. Hasil tersebut 

sesuai dengan penelitian Heymsfield et al (2012) 

dimana massa otot merupakan indikator 

antropometrik yang lebih sensitif dibanding dengan 

metode pengukuran lainnya, meskipun kadang 

indikator antropometrik lain masih dalam batas 

normal atau bahkan meningkat, pada kondisi 

sarcopenic obesity. Prevalensi malnutrisi pada 

penelitian ini berdasarkan MAMC jauh lebih tinggi 

bila dibandingkan prevalensi malnutrisi di Korea 

oleh Kang et al (2002) dimana didapatkan malnutrisi 

ringan sedang 34.7% dan malnutrisi berat 6.3%, dan 

selaras dengan hasil penelitian Krishnamoorthy et al 

(2015) dimana protein-energy wasting terjadi pada 

80-85% pasien CAPD dengan metode pengukuran 

yang bervariasi.
13,14,16,17

 

Pada penelitian ini, didapatkan penurunan 

rerata serum albumin dan serum transferin, dan 

serum prealbumin yang normal. Hasil tersebut 

serupa dengan penelitian Ekim et al (2003) dimana 

didapatkan penurunan kadar albumin pasien CAPD 

sebesar 3.1 ± 0.72 g/dL. Hasil penelitian ini juga 

selaras dengan hasil penelitian Krishnamoorthy et al 

(2015) dimana didapatkan penurunan kadar 

albumin (3.0 ± 0.5 g/dL), penurunan kadar 

transferrin (130.6 ± 39.70 mg/dL) dan hasil serum 

prealbumin yang normal (21.11 ± 7.70 mg/dL). Hasil 

tersebut juga sama pada kelompok pria dan 

wanita.
16-21

 

Resistensi reseptor GH di hati dan jaringan 

perifer lainnya menjadi hipotesis yang 

menghubungkan adekuasi dan IGF-1. Mekanisme 

resistensi reseptor GH ditampilkan pada Gambar 5. 

Pada PGK, fosforilasi JAK2 dan downstream molekul 

signal STAT 5, STAT1, dan STAT3 terganggu, seperti 



 

 

halnya kadar protein STAT yang terfosforilasi di 

nukleus. Hal yang penting sebagai penyebab 

resistensi GH pada uremik adalah upregulasi 

ekspresi SOCS-2 dan SOCS-3 dengan supresi 

signaling GH dan juga dari peningkatan aktivitas 

protein tyrosin phosphatase, yang meningkatkan 

defosforilasi dan deaktivasi signaling protein.
21

Pada 

sebuah studi, terdapat bukti adanya penurunan 

reseptor GH di epyphysial disc tibia dan ginjal, dan 

adanya defek signalingIGF-1 di otot bergaris. Satu 

mekanisme resistensi GH adalah penurunan 

densitas reseptor GH pada target organ.
9,12

 

 

Gambar 5. Sinyal Transduksi JAK/STAT yang Dimediasi 

oleh Growth Hormone
12

 

 

Kedua mekanisme resistensi reseptor GH 

diperantasai oleh uremic toxin. Peningkatan uremic 

toxin akan meningkatkan resistensi dan perbaikan 

adekuasi dihipotesiskan akan memperbaiki 

resistensi dan akan menaikkan kadar IGF-1 serum. 

Namun pada penelitian ini, adekuasi ureum dan 

kreatinin tidak bermakna secara statistik 

berhubungan dengan kadar serum IGF-1. Hal 

tersebut kemungkinan dapat dijelaskan bahwa 

diduga terdapat uremic toxin multipel yang 

berperan dalam patogenesis tersebut, bukan ureun 

dan kreatinin saja. Adekuasi hanya mengukur kadar 

ureum dan kreatinin yang mungkin tidak terlalu 

berperan pada patogenesis resistensi reseptor GH. 

Leptin, salah satu uremic toxin yang dihipotesiskan 

berhubungan dengan kondisi malnutrisi, memiliki 

BM 16.000 D yang mungkin tidak diekskresikan 

dengan baik pada adekuasi ureum (BM 63 D) yang 

adekuat.Bahkan, solut uremic toxin yang 

mengakibatkan resistensi reseptor GH dan IGF-1 

secara pasti masih belum diidentifikasi hingga saat 

ini, baik secara immunohitokimia maupun 

elektroforesis. Terdapat >90 uremic toxin dengan 

berat molekul 60-32.000 D yang telah diidentifikasi, 

dan secara lengkap ditampilkan dalam Tabel 9 dan 

10.
10,12,22

 

Kadar IGF-1 juga dipengaruhi kadar insulin, 

genetik, variasi diurnal, usia, jenis kelamin, latihan 

fisik, stress, nutrisi, IMT, ras, hormon estrogen, 

penyakit tertentu, dan xenobiotik.
23-24

 Literatur lain 

menyebutkan bahwa kadar IGF dipengaruhi oleh 

stadium penyakit ginjal kronis, kecepatan onset, 

jumlah proteinuria, fungsi renal, dan potensi 

remisi.
9,10,11

 Namun, dari hasil penelitian kami, 

hanya gula darah puasa yang signifikan berkorelasi 

secara terbalik dengan kadar IGF-1 serum. 

Peningkatan glukosa darah diidentikkan dengan 

kondisi hiperinsulinisme yang akan menjadi 

feedback negatif bagi hipofisis untuk mensekresi 

GH. Penurunan sekresi GH akan menurunkan 

sekresi IGF-1. Leptinjuga dapat menimbulkan 

resistensi insulin dan hiperinsulinemia, maupun 

sebaliknya. Peningkatan leptin telah 

didokumentasikan pada pasien PGK. Penelitian 

Fontan et al (1999) menunjukkan bahwa kadar 

serum leptin dapat mempengaruhi regulasi sekresi 

IGF-1 secara primer, dan korelasi yang berbanding 

terbalik menunjukkan adanya umpan balik negatif. 



 

 

Sayangnya, kami tidak mengukur leptin dan uremic 

toxin lainnya pada penelitian ini.
22,25,26 

 

Tabel 9. Solut (Uremic Toxin) dengan Berat Molekul Kecil yang Larut dalam Air
22 

 

Tabel 10. Solut (Uremic Toxin) yang Terikat Protein
22

 

 

Pada penelitian ini, didapatkan korelasi 

negatif antara IGFBP-1 dengan adekuasi. 

Peningkatan IGFBP-1 dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, yaitu TGF-β, TNF-α, kadar vitamin D, asam 

retinoat, IGF-1, uremia, dan stimulus kemoterapi 

yang mengaktivasi tumor supresor p53.
27,28

 Literatur 

lain menyebutkan bahwa peningkatan kadar IGFBP-

1 berbanding terbalik dengan tinggi badan dan 

kadar GFR. Kadar IGFBP-1 juga didapatkan lebih 

tinggi pada pasien DM dan proteinuria. Hasil 



 

 

tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa pada 

penyakit ginjal kronik, akan terjadi penurunan 

ekskresi IGFBP. Berat molekul IGFBP yang cukup 

besar (25-150kDa) tidak memungkinkan untuk 

proses difusi dan ultrafiltrasi di peritoneum. 

Adekuasi, terutama adekuasi renal yang lebih baik, 

akan mampu mengekskresi kadar IGFBP-1 di dalam 

darah.
9,10,11

 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 

korelasi adekuasi dengan status gizi pasien CAPD. 

Penelitian McCuskeret al, Churchill et al dan Harty 

et al (1996) menyimpulkan bahwa peningkatan 

adekuasi akan memperbaikai status gizi.
29,30,31

 Pada 

penelitian dengan populasi ras Cina, didapatkan 

peningkatan dosis dialisis akan meningkatkan Kt/V 

(dari 1.82 menjadi 2.02) yang diasosiasikan dengan 

peningkatan nPNA (dari 1.10 g/kg/hari menjadi 1.24 

g/kg/hari).
32

 Patogenesis hal tersebut terjadi 

melalui multiple pathway, yaitu: 

• Nafsu makan yang rendah terkaituremic 

toxin, asidosis metabolik, dan inflamasi.Nafsu 

makan pasien membaik setelah dosis dialisis 

dinaikkan dan adekuasi meningkat.
16,22

 

• Leptin, suatuinhibitor appetiteyang 

mempengaruhi peptida Y dan sistem 

melanocortin. Peningkatan serum leptin akan 

berkontribusi terhadap anoreksia dan status 

gizi yang rendah pada pasien PGK. 

Hiperleptinemia belum dievaluasi secara 

elaboratif, meskipun terdapat bukti bahwa 

penurunan ekskresi renal, inflamasi, dan 

hiperinsulinemia berkaitan dengan 

peningkatan serum leptin.
,25,26

 

• Peningkatan sitokin pro inflamasi dan asidosis 

metabolik, yang dapat menjadi stimulus 

katabolik. Bergstorm (1996) melaporkan 

bahwa asidosis ringan sedang dapat 

menstimulasi katabolisme valine di otot 

bergaris, menyebabkan deplesi valine yang 

secara potensial menurunkan sintesis 

protein.
16,33

 

• Resistensi reseptor IGF-1 akibat uremic toxin, 

melalui beberapa mekanisme yang 

melibatkan signaling pathway intraseluler 

dan ekstraseluler:
9,34

 

o Gangguan fosforilasi tyrosin kinase pada β-

subunitreseptor dan insulin reseptor 

substrate 1 (IRS-1)IGF-1 di otot bergaris.
35

 

o Peningkatan kalsium (Ca
2+

) sitosol basal 

dan penurunan respon peningkatan Ca
2+

 

terhadap stimulasi IGF-1.
36

 

o Adanya konsentrasi somatomedin 

inhibitor plasma yang berupa peptida 

aktif.
 37

 

Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa 

aksis IGF-1/IGFBP-1 berhubungan dengan variabel 

status gizi, meskipun tidak seluruhnya. Konsentrasi 

IGFBP-1 yang meningkat juga menyebabkan 

peningkatan kompleks IGF-1/IGFBP-1 yang tidak 

aktif dan penurunan kadar freeIGF-1 untuk 

berikatan dengan reseptor IGF-1 di jaringan. Kedua 

hal tersebut akan menurunkan aktivitas IGF-1 untuk 

menekan apoptosis, menekan katabolisme, 

meningkatkan pertumbuhan sel dan sintesis 

protein.
9,10,11

Serum prealbumin merupakan 

biomarker yang lebih sensitif terhadap perubahan 

status gizi, sehingga bisa menurun sebelum albumin 

di dalam serum darah. Sedangkan MAMC 

merupakan indikator antropometrik yang paling 

reliable dibanding parameter yang lain, karena 

perkembangan massa otot memerlukan sintesis 



 

 

protein dan pertumbuhan/proliferasi sel yang 

merupakan efek utama dari aktivitas IGF-1.
13,17,23,24

 

 Kesimpulan penelitian ini adalah 

peningkatan adekuasi wKt/V dan wCrCl tidak 

berhubungan dengan kadar IGF-1, peningkatan 

adekuasi berhubungan dengan penurunan kadar 

IGFBP-1, peningkatan adekuasi dialisis berhubungan 

dengan status gizi, peningkatan kadar IGF-1 

berhubungan dengan peningkatan status gizi, dan 

peningkatan IGFBP-1 berhubungan dengan 

penurunan status gizi pasien CAPD.  Perbaikan 

adekuasi dan kemungkinan terapi rhIGF-1atau IGF-1 

analog diperlukan untuk memperbaiki status gizi, 

mencegah morbiditas dan mortalitas akibat 

malnutrisi kalori protein, dan mencapai keluaran 

klinis pasien CAPD yang lebih baik. 
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PERAN LAMA PEMBERIAN KURKUMIN TERHADAP KADAR TGF-Β1 SERUM, JARINGAN HATI DAN EKSPRESI 

TGF-Β1 JARINGAN HATI PADA TIKUS MODEL FIBROSIS  

 

Asri Nugraheni, Supriono 

Departemen/SMF Ilmu Penyakit Dalam, FKUB-RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 

 

ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Fibrosis hati merupakan akumulasi matriks ekstraselular sebagai respon terhadap 

kerusakan hati. TGF-β1 merupakan sitokin inflamasi utama yang disekresi pada saat fibrosis hati. 

Pemberian kurkumin diharapkan dapat mempercepat fibrolisis hati. Tujuan: Mengetahui hubungan antara 

lama pemberian kurkumin terhadap TGF-β1. Metode: Penelitian eksperimental pada tikus jantan strain 

wistar. Terdapat 8 kelompok, masing-masing terdiri dari 4 tikus. Kelompok K-Pos dipapar CCl4 1cc/kgbb 2x 

perminggu intraperitoneal selama 9 minggu untuk membentuk fibrosis F3. Kelompok K-Neg diinjeksi 

Normal Salin. Setelah diinjeksi CCL4, Kelompok Kontrol (KK) diberikan plasebo dan Kelompok Perlakuan 

diberikan kurkumin 2,5,dan 9 minggu. Dilakukan analisis kadar TGF-β1 serum, jaringan hati dan ekspresi 

TGF-β1 jaringan hati dengan  menggunakan uji korelasi dan uji 2 variabel. Hasil: Setelah dihentikannya 

paparan CCl4, kadar TGF-β1 serum dan jaringan hati antara kelompok K-Pos dengan kelompok KK2 

menurun nyata, akan tetapi kadarnya mengalami peningkatan pada kelompok KK5 dan KK9.  Sedangkan 

pada ekspresi TGF-β1 jaringan hati, TGF-β1 meningkat nyata pada kelompok KK2, KK5, dan KK9. Kadar dan 

ekspresi TGF-β1 jaringan hati menurun nyata setelah pemberian kurkumin dan pemberian kurkumin  lebih 

menurunkan TGF-β1 dibandingkan plasebo. Kelompok KK9 menunjukkan ekspresi TGFβ-1 jaringan hati yang 

rendah. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena setelah 9 minggu penghentian paparan CCl4 tejadi 

regenerasi jaringan hati.  Kesimpulan : Kadar dan ekspresi  TGF-β1 jaringan hati mengalami penurunan 

setelah pemberian kurkumin. Lama pemberian kurkumin tidak berkorelasi dengan penurunan TGF-β1. 

Kadar TGF-β1 paling rendah setelah diberikan kurkumin 2 minggu. 

 

Kata kunci : Karbon tetraklorida, kurkumin, TGF-β1, tikus model fibrosis hati 

 

 

THE ROLE OF DURATION CURCUMIN ADMINISTRATION TO THE LEVEL OF TGF-Β1 SERUM, LIVER TISSUE 

AND EXPRESSION OF TGF-Β1 IN THE LIVER OF RAT MODEL LIVER FIBROSIS  

 

ABSTRACT 

 

Background: Liver fibrosis is an accumulation of extracellular matrix as a response of liver injury. TGF-β1 is 

the main inflammatory cytokine that was excreted when the liver fibrosis occured. Curcumin 

administration is expected attenuate liver fibrolysis. The purpose of this study is to find the relationship 

between the duration of curcumin administration with the level of TGF-β1. Methode: Experimental study in 

male wistar strain rat. There are 8 groups and each group consists of 4 rats. K-Pos group was injected with 

CCl4 1 cc/kgbw intraperitoneal twice a week for 9 weeks to induce F3 fibrosis. K-Neg group was injected 

with Normal Saline. After CCl4 injection, control group (KK) was given placebo and intervention group (KP) 

was given curcumin for 2,5, and 9 weeks. To analyzing  the level of TGF-β1 serum, liver tissue and 

expression TGF-β1 in the liver, this study used Correlation and 2 Variable test analysis. Result:  After 

stopping CCl4 administration, the level of TGF-β1 serum and liver tissue in K-Pos compare to KK2 decrease 

significantly, however the level was increasing in KK5 and KK9 group.  Immunohistochemistry staining 

showed an expression of TGF-β1 liver tissue increase in KK2, KK5, and KK9 group significantly. The level and 

expression of TGF-β1 liver tissue decrease after curcumin administration significantly and curcumin 

administration was more decreasing TGF-β1 than placebo group significantly. In KK9 group showed liver 

tissue expression of TGF-β1 was low. It can be occured because after 9 weeks of stopping CCl4 

administration, the liver regeneration was occur. Conclusion: The level of TGF-β1 tissue liver and 

Laporan Penelitian 
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expression of TGF-β1 in the liver of rat model liver fibrosis decrease after curcumin administration. The 

duration of curcumin administration does not have any correlation with decreasing of TGF-β1. The lowest 

level of TGF- β1 was found in KP2 group.                                                                                                         

 

Keywords : carbon tetrachloride, curcumin, TGF-β1, rat model  liver fibrosis. 
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LATAR BELAKANG  

Fibrosis hati merupakan akumulasi matriks 

ekstraselular sebagai respon terhadap kerusakan hati 

akut maupun kronis, sedangkan fibrogenesis adalah 

suatu respon penyembuhan luka dari suatu kerusakan 

hati yang dapat berkembang menjadi sirosis hati.
1
 

Prevalensi sirosis hati sebesar 0,1% pada populasi 

Eropa, didapatkan 14-26 kasus baru per 100.000 

penduduk pertahun dan diperkirakan sebanyak 

170.000 kematian pertahun.
2
 Baik fibrosis maupun 

sirosis hati merupakan konsekuensi terhadap 

penyembuhan luka yang berlangsung terus-menerus 

terhadap penyebab kerusakan hati seperti infeksi 

virus, autoimun, obat-obatan, kolestasis dan penyakit 

metabolik.
1
  

Baik fibrosis maupun sirosis hati merupakan 

konsekuensi terhadap penyembuhan luka yang 

berlangsung terus-menerus terhadap penyebab 

kerusakan hati seperti infeksi virus, autoimun, obat-

obatan, kolestasis dan penyakit metabolik. Carbon 

tetrachloride (CCl4) bersifat hepatotoksik, 

menginduksi kerusakan hati. Aktivasi metabolisme 

diperankan terutama oleh enzim Cyp450 2E1 di 

retikulum endoplasmik hepatosit terbentuk radikal 

CCL3 dan CCl302 yang nantinya berikatan kovalen 

dengan protein, lipid, dan asam nukleat dan 

kemudian menginduksi kerusakan hati dan 

menginisiasi peroksidasi lipid.
3
  

Dengan adanya kerusakan jaringan hati, 

hepatic stellate cells (HSC) berkembang menjadi 

myofibroblast yang memiliki profile profibrogenik, 

proinflamasi, dan proangiogenik. Munculnya respon 

reaksi inflamasi bertujuan mengisolasi dan 

menetralisasi pathogen dan menghambat masuknya 

pathogen yang lain. Hal tersebut menyebabkan 

berkurangnya kerusakan jaringan  dan memperbaiki 

homeostasis dan dengan cepat mengembalikan fungsi 

fisiologi hati. Proses inflamasi diawali dengan aktivasi 

monosit dan makrofag jaringan pada tempat 

terjadinya kerusakan dan melepaskan mediator 

inflamasi primer seperti histamin, leukotriens, 

prostaglandin dan sitokin proinflamasi.
4
 

 Transforming growth factor-β1 merupakan 

sitokin inflamasi utama yang disekresi pada saat 

terjadinya fibrosis hati. TGF-β1 disekresi oleh hepatic 

stellate cell (HSC), sel sinusoidal endhotelial, sel 

Kupffer dan juga dihasilkan oleh trombosit maupun 

hepatosit yang rusak. TGF-β1 ini tidak hanya 

mengawali perubahan HSC menjadi miofibroblast 

tetapi juga meningkatkan ekspresi gen matrix yang 

diperankan oleh matrix metalloproteinase (MMP) dan 

meningkatkan inhibitor spesifik (tissue inhibitors of 

metalloproteinases, TIMPs), menginduksi apoptosis 

hepatosit dan menghambat proliferasi sel hati.
5
  

Kurkumin merupakan komponen bioaktif yang 

dapat memodulasi aktivitas biologi pada beberapa 

sinyal molekul. Kurkumin juga memiliki aktivitas 

antioksidan dan antiinflamasi. Banyak studi 

menunjukkan kemampuan kurkumin dalam 

mencegah perkembangan dan progresifitas fibrosis 

hati.
6
 

Dengan penambahan kurkumin sebagai agen 

antifibrosis, diharapkan dapat mempercepat 

perbaikan fibrosis hati. Di atas telah dijelaskan bahwa 

TGF-β memiliki peran penting pada proses 

fibrogenesis, akan tetapi masih belum ada penelitian 

mengenai peran TGF-β1 pd proses fibrolisis. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimental in vivo pada hewan coba tikus putih 

(Rattus novergicus strain wistar) dengan analisis pada 
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akhir perlakuan (post test control group design) 

dengan rancangan acak lengkap. 

Pemeliharaan dan perlakuan terhadap tikus 

berupa induksi CCl4 dan pemberian kurkumin. 

Analisis kadar TGF-β1 serum dan jaringan hati 

dilakukan di Laboratorium Fisiologi, sedangkan 

pemeriksaan ekspresi TGF-β1 jaringan hati dilakukan 

di Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Waktu 

yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ± 6 

bulan yaitu Juni 2016-September 2016.  

Terdapat 8 kelompok perlakuan, masing-

masing kelompok terdiri dari 4 tikus. Kontrol Negatif 

(K-Neg) diberikan injeksi Normal Salin 2x/minggu 

selama 9 minggu, sedangkan Kontrol Positif (K-Pos) 

diberikan injeksi CCl4 1cc/kgbb/2x minggu 

intraperitoneal selama 9 minggu agar terbentuk 

fibrosis F3. Kelompok K-Neg dan K-Pos dikorbankan 

72 jam setelah injeksi terakhir. Untuk kelompok yang 

lain, setelah dipapar CCl4 selama 9 minggu 

dilanjutkan diberikan kurkumin 200 mg/kgbb/hari 

selama 2 minggu (KP2), 5 minggu (KP5), dan 9 minggu 

(KP9). Untuk kelompok kontrol (KK), setelah diinjeksi 

CCl4 selama 9 minggu, diberikan plasebo yaitu pelarut 

kurkumin (CMC) 1%  1 cc/kgbb selama 2 minggu 

(KK2), 5 minggu (KK5) dan 9 minggu (KK9), lalu 

masing-masing tikus dimatikan setelah 72 jam 

pemberian kurkumin maupun plasebo. Penelitian 

dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari 

komite etik Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya.  

Kriteria inklusi sampel pada penelitian ini 

adalah tikus Rattus novergicus strain wistar berjenis 

kelamin jantan, usia ± 3 bulan, berat badan 150-250 

gram, kondisi sehat. Sedangkan kriteria dropout, tikus 

tidak mau makan seterusnya selama masa penelitian. 

Variabel bebas yang digunakan paparan kurkumin dan 

lama pemberian kurkumin, sedangkan variabel 

tergantung adalah kadar TGF-β1 serum, jaringan hati 

dan ekspresi TGF-β1 jaringan hati. Metode yang 

digunakan untuk menghitung ekspresi TGF-β1 pada 

semua sel yang terwarnai coklat dengan metode hot 

spot, gambar diambil pada objektif 40x, dilakukan 

pengambilan 10 gambar pada masing-masing slide, 

kemudian dihitung rata-rata sel yang terwarnai coklat 

tiap slide. 

Pemeriksaan kadar TGF-β1 serum dan 

jaringan hati dengan menggunakan elisa kit dari 

Biolegend, sedangkan pemeriksaan ekspresi TGF-β1 

jaringan hati dengan menggunakan kit 

imunohistokimia Anti TGF-β1 Elabscience dengan No. 

Seri BS 0086R dan Antibody Sekunder dari ScyTek.  

Setelah memasukkan data yang diperoleh, 

selanjutnya akan dilakukan analisa statistik. Hasil 

penelitian ini dianalisis menggunakan program 

analisis statistik, IBM SPSS (Statistical Products and 

Service Solutions) Statistics, version 22.0 for windows. 

Dalam perhitungan hasil penelitian ini digunakan taraf 

kepercayaan 95% (α = 0,05).  Jika sebaran data 

normal dan varian data homogen digunakan uji 

analisis statistika parametrik, uji beda Oneway Anova 

dan Post Hoc Tuckey. Jika uji asumsi data tidak 

terpenuhi, digunakan uji alternatif non parametrik, uji 

beda Kruskal Wallis dan Mann Whitney. Dilakukan 

juga uji korelasi (Korelasi Pearson untuk uji 

parametrik dan Korelasi Spearmen untuk uji non 

parametrik) dan uji 2 variabel dengan Independent T-

Test dan Mann Whitney. 

 

HASIL     

Pada tabel 1 menunjukkan setelah pemberian 

paparan CCL4 1 cc/kgbb 2x perminggu selama 9 
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minggu, terbentuk fibrosis hati F3 (septal fibrosis) 

pada sebagian besar tikus pada kelompok K-Pos. 

Hanya satu tikus yang terbentuk fibrosis F2 (portal 

fibrosis with few septa). Rata-rata berat badan tikus 

pada awal penelitian sebesar 181.56 gram, sedangkan 

rata-rata berat badan tikus pada akhir penelitian 

202.92 gram pada kelompok K-Neg dan 220.36 gram 

pada kelompok K-Pos. 

 

Tabel 1. Karakteristik Data Kadar TGF-β1 Serum, Jaringan Hati dan Ekspresi TGF-β1 Jaringan Hati 

Perlakuan Tikus Kadar TGFβ-1 

Serum (pg/ml) 

Kadar TGFβ-1 

Jaringan Hati 

(pg/ml) 

Ekspresi  TGFβ-1 

Jaringan Hati (Sel) 

Derajat 

Fibrosis 

KN 

Diinjeksi NaCl 1 cc 

2x/minggu selama 9 

minggu 

1 209 139 2.5 F0 

2 246 167 3.2 F0 

3 258 177 4.8 F0 

4 206 139 7.1 F1 

KP 

Diinjeksi CCl4 1 cc 

2x/minggu selama 9 

minggu 

1 204 270 45.6 F3 

2 244 318 44.9 F3 

3 209 276 29 F2 

4 180 240 27.8 F3 

KP-2 

Sonde kurkumin 

(200mg/kgBB) selama 2 

minggu 

1 188 101 3.1 F2 

2 91 67 7.2 F2 

3 117 81 3.5 F1 

4 130 113 3.4 F1 

KK-2 

Sonde pelarut kurkumin 

selama 2 minggu 

1 82 217 51.8 F2 

2 52 110 72 F3 

3 64 139 73.5 F2 

4 33 153 64.2 F2 

KP-5 

Sonde kurkumin 

(200mg/kgBB) selama 5 

minggu 

1 243 206 89.6 F2 

2 233 231 97.9 F2 

3 233 208 102.6 F3 

4 249 213 88 F2 

KK-5 

Sonde pelarut kurkumin 

selama 5 minggu 

1 178 278 89.6 F3 

2 200 266 97.9 F2 

3 179 267 102.6 F1 

4 184 285 88 F3 

KP-9 

Sonde kurkumin 

(200mg/kgBB) selama 9 

minggu 

1 262 178 22.8 F0 

2 225 206 22.1 F1 

3 241 242 21.1 F0 

4 225 211 22.8 F1 

KK-9 

Sonde pelarut kurkumin 

selama 9 minggu 

1 212 297 22.8 F0 

2 208 258 24.2 F1 

3 210 276 21.9 F1 

4 182 258 21.2 F1 



143 

 

 

Gambar 1. Grafik pengaruh penghentian paparan CCl4 terhadap rerata kadar TGF-β1 serum (A), kadar TGFβ1 

jaringan hati (B), ekspresi TGFβ1 jaringan hati (C). 

 

Pada kelompok K-Neg satu tikus terbentuk 

fibrosis F1, sedangkan pada tikus yang lain terbentuk 

fibrosis F0. Setelah dihentikannya paparan CCl4, 

didapatkan penurunan nyata kadar TGFβ1 serum 

dan jaringan hati antara kelompok KP dibanding KN2 

dengan nilai p=0.043 dan p=0.000 (p<0.05), akan 

tetapi kadarnya mengalami peningkatan pada 

kelompok KN5 dan KN9. Pada pemeriksaan 

imunohistokimia, bila dibandingkan dengan 

kelompok K-Pos, ekspresi TGFβ1 meningkat nyata 

pada kelompok KK2 dan KK5, sedangkan pada 

kelompok KK9 mengalami penurunan nyata dengan 

nilai p=0.021 (p<0.05) (Gambar 1). 
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Gambar 2. Pengaruh pemberian kurkumin terhadap rerata kadar TGF-β1 serum (A), rerata kadar TGF-β1 

jaringan hati (B), ekspresi TGF-β1 jaringan hati (C). 
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Gambar 3. Pengaruh pemberian kurkumin antara kelompok kontrol dan kelompok placebo terhadap rerata 

kadar TGF-β1 serum (A), rerata kadar TGF-β1 jaringan hati (B), ekspresi TGF-β1 jaringan hati (C). 

 

 

Gambar 4. Hasil pengecatan imunohistokimia. Kontrol Negatif (A), Kontrol Positif (B), KN2 (C), KP2 (D),    

KN5 (E), KP5 (F), KN9 (G), KP9 (H). (Tanda panah orange: sel hati normal, hijau muda: hepatic stellate cell 

normal, putih: sel hati mengekspresikan TGFβ-1, merah: hepatic stellate cell mengekspresikan TGFβ-1,   

hijau: ballooning degeneration sel hati).  
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Gambar 5. Scattergram dan Korelasi Lama Pemberian Kurkumin terhadap Kadar TGF-β1 Serum, Jaringan 

Hati  dan Ekspresi TGF-β1 Jaringan Hati  

 

Dari gambar 2 menunjukkan dengan 

pemberian kurkumin, didapatkan penurunan nyata 

kadar TGFβ1 serum dan jaringan hati antara 

kelompok K-Pos dibanding KP2 dengan p=0.021 

(p<0.015). Akan tetapi bila dibandingkan antara 

kelompok K-Pos dengan kelompok KP5 dan KP9 

tidak didapatkan perbedaan yang nyata. Didapatkan 

juga penurunan nyata ekspresi TGFβ1 jaringan hati 

antara kelompok K-Pos dibandingkan kelompok 

yang diberikan kurkumin (KP2,KP5, dan KP9) dengan 

p=0.021, p=0.02 dan p=0.02 (p<0.05). 

Pada gambar 3, bila dibandingkan antara 

kelompok K-Neg dengan K-Pos menunjukkan kadar 

TGFβ1 serum lebih rendah daripada kelompok K-

Neg, namun perbedaan tersebut tidak nyata dengan 

p=0.248 (p>0.05). Dari hasil pemeriksaan kadar 

TGFβ1 jaringan hati, kelompok K-Pos menunjukkan 

nilai kadar TGFβ1 yang tertinggi dari semua 

kelompok perlakuan, dan memiliki perbedaan yang 

nyata bila dibandingkan dengan kelompok K-Neg 

dengan p=0.021 (p<0.05). Kelompok yang 

menunjukkan kadar TGFβ1 jaringan hati terendah 

adalah kelompok perlakuan yang diberikan 

kurkumin selama 2 minggu. Bila dibandingkan 

antara kelompok yang diberikan kurkumin dengan 

kelompok plasebo, terdapat perbedaan yang nyata 

pada penurunan kadar TGFβ-1 jaringan hati pada 

kelompok KP2, KP5 dan KP9 dengan p=0.041, 

p=0.000, dan p=0.008 (p<0.05).  

Ekspresi TGFβ1 jaringan hati tampak 

mengalami perbaikan setelah diberikan kurkumin. 

Kelompok KK5 menunjukkan nilai ekspresi TGFβ1 

yang paling tinggi, sebaliknya kelompok KP2 

menunjukkan nilai ekspresi TGFβ1 yang paling 

r=0.158 

p=0.560 

r=0.133 

p=0.622 

r=0.863 

p=0.000 
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rendah. Secara umum, kelompok kontrol 

menunjukkan nilai ekspresi TGFβ1 yang lebih tinggi 

daripada kelompok perlakuan yang diberikan 

kurkumin pada semua waktu pengamatan (2, 5, dan 

9 minggu), namun pada kelompok 9 minggu, 

perbedaan antara kelompok kontrol dan perlakuan 

tidak berbeda nyata dengan p=0.703 (p>0.05). Dari 

hasil uji korelasi, tidak didapatkan adanya korelasi 

antara lama pemberian kurkumin dengan 

penurunan kadar TGFβ1 serum dan jaringan hati 

TGFβ1 jaringan hati.  

 

PEMBAHASAN  

CCl4 sebagai penginduksi fibrosis hati,  

dimetabolisme oleh sitokrom P450 2EI untuk 

membentuk suatu radikal trichloromethyl reaktif 

(CCL3
-)
 dan radikal trichloromethyl peroxyl (CCl3O2). 

Kedua radikal tersebut berikatan dengan DNA, 

lemak, protein dan karbohidrat yang menyebabkan 

terjadinya peroksidasi lemak, nekrosis sel, dan 

deposisi kolagen di hati. Sel kupffer diaktivasi oleh 

radikal bebas dan memproduksi mediator 

proinflamasi, menyebabkan terpicunya kaskade 

inflamasi.
7
  

Sesuai dengan dasar penelitian tersebut, 

setelah pemberian injeksi CCl4 intraperitoneal 

selama 9 minggu, dari hasil pemeriksaan pewarnaan 

Hematoxyllin Eosin menunjukkan terbentuknya 

fibrosis F3 (septal fibrosis) pada kelompok     K-Pos, 

hanya satu tikus yang terbentuk fibrosis F2. 

Sedangkan pada kelompok   K-Neg yang diberikan 

injeksi Normal Salin, terbentuk fibrosis F0 pada tiga 

tikus, dan F1 pada satu tikus. Kemungkinan 

penyebab terjadinya hal tersebut  adalah terjadi 

peningkatan berat badan tikus selama 

pemeliharaan sehingga terbentuk fatty liver 

disease. Rata-rata berat badan akhir tikus pada 

kelompok K-Neg sebesar  202,92 gram dan rata-rata 

kenaikan berat badan tikus sebesar 27.52 gram 

dibandingkan pada awal penelitian. Pada tikus yang 

terbentuk F1 kenaikan berat badannya sebesar 56 

gram. Kemungkinan yang lain dapat disebabkan 

karena faktor genetik. Munculnya fibrosis hati 

berkaitan dengan polimorfisme pada gen yang 

mengkode berbagai faktor pada fibrogenesis, 

seperti  TGFβ-1, CTGF, MMP-3.
8
  

Fibrosis hati dapat disebabkan oleh 

berbagai macam penyebab, diantaranya akibat 

infeksi virus hepatitis B dan virus hepatitis C, 

autoimun atau metabolik serta paparan karbon 

tetraklorida. Dengan menghilangkan etiologi 

kerusakan hati, diharapkan dapat memperbaiki 

fibrosis hati. 
9
 

 Untuk mengetahui pengaruh penghentian 

paparan CCl4 terhadap   TGFβ-1, dilakukan 

pengamatan antara kelompok K-Pos dengan 

kelompok KN2, KN5, dan KN9. Terdapat penurunan 

nyata kadar  TGFβ-1 serum antara kelompok K-Pos 

dibanding kelompok KK2, akan tetapi tidak 

didapatkan penurunan nyata pada kelompok KN5 

dan KN9. Pada pemeriksaan kadar TGFβ-1  jaringan 

hati, antara kelompok K-Pos dengan kelompok KN2, 

KN5 dan KN9 didapatkan penurunan nyata kadar 

TGFβ-1  jaringan hati. Dari hasil pemeriksaan 

imunohistokimia, ekspresi TGFβ-1 meningkat nyata 

pada kelompok KN2 dan KN5 dibanding K-Pos, akan 

tetapi pada kelompok KN9 terjadi penurunan nyata 

ekspresi TGFβ-1 jaringan hati. 

 Dengan menghilangkan penyebab 

kerusakan hati, salah satunya CCl4 maka akan dapat 

menurunkan kadar TGFβ-1 serum dan jaringan hati, 

akan tetapi akan terjadi peningkatan kembali kadar 
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TGFβ-1 dengan bertambahnya waktu. Dibutuhkan 

penambahan antifibrosis untuk mempercepat 

perbaikan kerusakan hati.  

Kurkumin memiliki peranan pada kondisi 

kerusakan hati dan sirosis hati. Pada proses 

kerusakan hati yang disebabkan oleh virus, alkohol, 

dan berbagai toksin, dapat menyebabkan 

progresifitas fibrosis hati dimana jaringan hati yang 

normal digantikan oleh matriks ekstraselular yang 

kaya kolagen dan bila tidak ditangani akan 

menyebabkan terjadinya sirosis. Hepatic stellate 

cells (HSCs) berperan penting berkembangnya 

proses fibrosis. Setelah terjadinya kerusakan hati, 

HSCs teraktivasi dan mengalami proliferasi, 

menghasilkan sitokin, kemokin, growth factor, dan 

sitokin profibrogenik dan inhibitor 

metalloproteinase.
10, 11

 

Banyak bukti menunjukan fibrosis hati 

bersifat reversible. Induksi apoptosis HSC 

berhubungan dengan reversibilitas fibrosis. Pada 

HSCs, kurkumin beberapa peran yaitu sebagai 

antioxidan, antiinflamasi, antifibrosis dan efek 

antiproliferasi. Kurkumin menghambat fibrosis hati 

dengan mengurangi stress oksidatif dan 

menghambat aktivasi HSC serta ekspresi gen 

kolagen α1. In vitro, kurkumin menginduksi 

apoptosis dan menghambat aktivasi serta proliferasi 

HSCs. Sebagai antiinflamasi, kurkumin menginduksi 

gen PPAR-γ  sehingga menekan ekspresi gen 

reseptor TGFβ-1. Kurkumin juga mencegah 

pembentukan dan perkembangan matrix 

ekstraseluler dengan cara menghambat kolagen α1, 

fibronectin, dan ekspresi gen α-smooth muscle 

actin, dengan meningkatkan ekspresi matrix 

metalloproteinase 2 dan 9 serta menekan ekspresi  

connective tissue growth factor (CTGF).
11

 Selain itu, 

kurkumin juga  dapat meningkatkan transakitivasi 

VDR melalui kemampuannya berikatan dengan RXR. 

Kurkumin mampu menduduki VDR ligand binding 

pocket, dan dapat bersifat sebagai antagonis 

terhadap SMAD sehingga dapat menekan ekspresi 

gen profibrotik.
12, 13

 

Dari hasil penelitian menunjukkan terjadi 

peningkatan kadar TGFβ-1 jaringan hati tertinggi 

pada kelompok K-Pos setelah diberikan paparan 

CCL4., sedangkan pada kelompok ekspresi TGFβ-1  

jaringan hati, ekspresi tertinggi ditunjukkan oleh 

kelompok KK5. Didapatkan hasil penurunan nyata 

ekspresi TGFβ-1 jaringan hati pada kelompok yang 

diberikan kurkumin (KP2, KP5, KP9) dibandingkan 

dengan kelompok        K-Pos dengan p=0.021, 

p=0.02, dan p=0.02 (p<0.05). Pada kelompok kadar 

TGFβ-1 jaringan hati, terdapat penurunan nyata 

kadar TGFβ-1 jaringan hati   antara kelompok K-Pos 

dibandingkan pada kelompok KP2 dengan p=0.021 

(p<0.05), meskipun pada kelompok KP5 dan KP9 

tidak didapatkan penurunan yang nyata. Sedangkan 

dari hasil pemeriksaan kadar TGFβ-1 serum, 

terdapat penurunan nyata kadar  TGFβ-1 serum 

antara kelompok K-Pos dibanding kelompok KP2 

dengan p=0.021 (p<0.05), akan tetapi tidak 

didapatkan perbedaan yang nyata bila dibandingkan 

kelompok KP5 dan KP9. Kadar dan ekspresi TGFβ-1 

jaringan hati paling rendah pada kelompok KP2, hal 

tersebut menunjukkan efektifitas kurkumin paling 

baik bila diberikan selama 2 minggu. Peran 

kurkumin sebagai antiinlamasi ditunjukkan dengan 

penurunan kadar TGFβ-1 serum, jaringan hati dan 

ekspresi TGFβ-1 jaringan hati. 

Dari hasil uji korelasi menunjukkan lama 

pemberian kurkumin tidak memiliki korelasi 

terhadap penurunan kadar TGFβ-1 serum dan 
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jaringan hati. Sedangkan pada pemeriksaan ekspresi 

TGFβ-1 jaringan hati lama pemberian kurkumin 

memiliki korelasi terhadap peningkatan ekspresi 

TGFβ-1 jaringan hati. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa TGFβ-1 tetap diproduksi pada proses  

kerusakan hati, bukan disebabkan karena 

pemberian kurkumin. 

TGFβ-1 memiliki dua fungsi regulasi pada 

Hepatic Progenitor Cells (HPC), yaitu anti dan pro 

fibrosis hati. Paparan singkat HPC terhadap TGFβ-1 

menyebabkan pengurangan jumlah HSC bersamaan 

dengan berkurangnya aktivasi HSC, hal tersebut 

mencegah progresifitas fibrosis dan memperbaiki 

fungsi hati. Namun apabila paparan tersebut 

berlangsung lama (48 jam), akan menyebabkan 

peningkatan aktifitas HSC dan memperburuk 

terjadinya fibrosis di hati.
14

 

 

KESIMPULAN 

Penghentian pemberian paparan CCL4 

dapat menurunkan kadar  TGFβ-1 serum dan 

jaringan hati, tetapi tidak menurunkan ekspresi 

TGFβ-1  jaringan hati. Kadar dan ekspresi TGF-β1 

jaringan hati menurun nyata setelah pemberian 

kurkumin dan pemberian kurkumin  lebih 

menurunkan TGF-β1 dibandingkan dengan plasebo. 

Lama pemberian kurkumin tidak berkorelasi dengan 

penurunan kadar TGFβ-1 serum ,jaringan hati, dan  

ekspresi TGFβ-1 jaringan hati. Penurunan kadar dan 

ekspresi TGFβ-1 paling baik setelah diberikan 

kurkumin selama 2 minggu. 
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KORELASI ANTARA KADAR IL-31 SERUM DENGAN SCORING ATOPIC DERMATITIS (SCORAD) PADA PASIEN 

DERMATITIS ATOPIK DI RSUD DR. SAIFUL ANWAR MALANG 

 

Unundya Trijayanti, Aunur Rofiq, Herwinda Brahmanti 

Departemen/SMF  Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin FKUB-RSUD dr. Saiful Anwar Malang 

 

ABSTRAK 

Latar Belakang: Dermatitis Atopik (DA) merupakan suatu peradangan kulit yang bersifat kronik dan residif, 

disertai gejala pruritus yang berat. Kelainan pada DA berkaitan dengan disregulasi sistem imun serta adanya 

defek pada sawar kulit. Terdapat beberapa bukti yang menyatakan peran interleukin-31 (IL-31) pada DA. 

Beberapa studi menyatakan peningkatan kadar IL-31 serum pada pasien DA. Data dari penelitian-penelitian 

sebelumnya menyatakan terdapat kontradiksi kaitan antara IL-31 dengan derajat keparahan DA. Sejauh 

penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, terbatasnya penelitian serupa yang dilakukan di Indonesia, 

khususnya di Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi antara kadar IL-31 serum 

dengan SCORing Atopic Dermatitis (SCORAD) dan mengetahui profil kadar IL-31 serum berbagai derajat 

keparahan DA. Metode: penelitian observasional dengan pengambilan sampel secara potong lintang pada 

pasien DA. Subyek dikelompokkan menjadi 2 kelompok derajat keparahan DA, yaitu ringan, dan sedang-

berat berdasarkan indeks SCORAD. Analisis data dengan uji korelasi Pearson. Hasil: didapatkan 27 pasien 

DA yang memenuhi kriteria penelitian. Nilai rerata kadar IL-31 serum pada kelompok DA ringan sebesar 

358,37±82,53 pg/ml, dan pada DA sedang-berat sebesar 357,98±66,44 pg/ml. Berdasarkan hasil uji korelasi 

Pearson, hubungan antara kadar IL-31 serum dengan nilai SCORAD mempunyai koefisien korelasi sebesar 

0,165 dengan nilai signifikansi sebesar 0,410 (p>0,05), sehingga tidak terdapat korelasi yang signifikan 

antara kadar IL-31 serum dengan nilai SCORAD. Kesimpulan: Kadar IL-31 serum tidak berhubungan dengan 

derajat keparahan DA.  

 

Kata kunci : Dermatitis Atopik, Interleukin-31, SCORAD  

 

 

CORRELATION BETWEEN IL-31 SERUM LEVEL AND SCORING ATOPIC DERMATITIS (SCORAD) IN ATOPIC 

DERMATITIS PATIENTS AT DR. SAIFUL ANWAR GENERAL HOSPITAL MALANG 

 

ABSTRACT 

Background: Atopic Dermatitis (AD) is a chronic, recurrent, inflammatory skin disease, accompanied by 

severe pruritus. Abnormalities in the AD associated with dysregulation of the immune system as well as 

defects in the skin barrier. There is some evidence to suggest the role of interleukin-31 (IL-31) in the AD. 

Several studies suggest an increase in serum levels of IL-31 in AD patients. Data from previous studies 

stating there is a contradiction link between IL-31 to the severity of the AD. As far as searches conducted by 

the researchers, the limited similar studies conducted in Indonesia, especially in Malang. The aims of study 

was to determine the correlation between IL-31 serum level with  Scoring Atopic Dermatitis (SCORAD), and 

profile of serum IL-31 levels among AD with different severity. Methods: The study design was 

observational analytic cross-sectional with a number of subjects 27 patients. Subjects were grouped into 2 

groups of severity AD , namely mild and moderate to severe based on SCORAD index. Data analysis using 

Pearson correlation test. Results : The mean of IL-31 serum levels in mild  and moderate-severe AD were 

358,37±82,53 pg/ml and  357,98±66,44 pg/ml respectively. Based on the results of Pearson correlation test, 

the relationship between serum levels of IL-31 with SCORAD had a correlation coefficient of 0.165 with a 

significance value of 0.410 (p>0,05), so there is no significant correlation between serum levels of IL-31 with 

SCORAD. Conclusion: Serum levels of IL-31 is not related to the severity of the AD.  

 

Keywords : Atopic dermatitis, Interleukin-31, SCORAD 
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PENDAHULUAN  

Dermatitis Atopik (DA) merupakan suatu 

peradangan kulit yang bersifat kronik dan residif, 

disertai gejala pruritus yang berat. Kelainan pada DA 

berkaitan dengan disregulasi sistem imun serta 

adanya defek pada sawar kulit. Penyakit DA mampu 

memberikan dampak terhadap morbiditas, 

psikososial dan ekonomi serta sangat mempengaruhi 

kualitas hidup pasien, oleh karena itu DA merupakan 

permasalahan kesehatan yang cukup serius.
1,2 

Pruritus 

didefinisikan sebagai suatu perasaan tidak nyaman 

yang menyebabkan keinginan yang segera untuk 

menggaruk.
3 

Terdapat beberapa bukti yang 

menyatakan peran interleukin-31 (IL-31) di dalamnya. 

Studi yang dilakukan oleh Dillon dkk. 2004, 

melaporkan terjadinya pruritus dan lesi kulit yang 

serupa dengan DA pada tikus transgenik yang 

mengalami ekpresi IL-31 berlebih.
4
 Beberapa studi 

lain menyatakan peningkatan kadar IL-31 serum pada 

pasien DA dibandingkan kontrol individu sehat dan 

kadarnya berkaitan dengan derajat keparahan DA 

sehingga dapat digunakan sebagai indikator penanda 

keparahan DA.
3,5,6 

Penelitian di Makasar oleh Barnas 

dkk. 2013, menyatakan bahwa kadar IL-31 serum 

pada anak dengan DA secara signifikan lebih tinggi 

dibandingkan pada anak sehat, namun tidak 

berkorelasi dengan derajat keparahan DA, hal ini 

serupa dengan beberapa penelitian lain yang 

menyatakan bahwa kadar IL-31 serum tidak 

berkorelasi dengan derajat keparahan DA.
7,8,9

 

Dalam upaya meningkatkan penatalaksanaan 

DA, masih diperlukan adanya penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui patogenesis DA lebih 

dalam sehingga dapat memberikan implementasi 

perbaikan kualitas hidup pasien DA. Data dari 

penelitian – penelitian sebelumnya menyatakan 

terdapat kontradiksi kaitan antara IL-31 sebagai 

pencetus pruritus terhadap derajat keparahan DA. 

Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, 

belum ada penelitian serupa yang dilakukan di 

Indonesia, khususnya di Malang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui korelasi antara kadar IL-31 serum dengan 

SCORing Atopic Dermatitis (SCORAD) serta profil 

kadar IL-31 serum pada berbagai derajat keparahan 

DA di RSUD dr. Saiful Anwar Malang.  

 

METODE 

Rancangan penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini adalah analitik observasional potong 

lintang yang bertujuan untuk mengetahui adanya 

korelasi antara kadar IL-31 serum dengan  SCORAD 

pada pasien DA. Sampel penelitian dalam penelitian 

ini adalah semua populasi penelitian yang memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi yang berkunjung ke 

Poliklinik Kulit dan Kelamin  dan Anak RSSA Malang. 

Kriteria inklusi meliputi: subyek laki-laki atau 

perempuan, berusia  5 - 50  tahun, dengan diagnosis 

DA berdasarkan kriteria Hanifin dan Rajka dan 

didapatkan lesi kulit sesuai DA, serta bersedia 

menjadi subyek penelitian serta menandatangani 

informed consent. Sedangkan kriteria eksklusi 

meliputi: subyek yang menderita penyakit inflamasi 

baik lokal maupun sistemik (misalnya: psoriasis 

vulgaris, dermatitis kontak alergika, rosasea, akne 

vulgaris, hidradenitis supuratifa, lupus eritematosus, 

rheumatoid arthritis); sedang dalam terapi 

kortikosteroid dan imunomodulator baik topikal 

maupun sistemik dalam 4 minggu terakhir sebelum 

penelitian sistemik; sedang mengkonsumsi 

antihistamin dalam 1 minggu terakhir sebelum 

penelitian; sertasedang dalam terapi antibiotik, 

antiviral, dan antifungal dalam 2 minggu terakhir 

sebelum penelitian.  



Pasien DA adalah yang memenuhi kriteria 

diagosis DA berdasarkan Hanifin dan Rajka. Pasien DA 

yang memenuhi kriteria penerimaan dibuatkan status 

pasien DA secara lengkap dan lembar pengumpul 

data. Setelah anamnesis dan pemeriksaan fisik, maka 

dilakukan pengukuran derajat keparahan penyakit 

dengan metode SCORAD serta melakukan 

dokumentasi. Penegakkan diagnosis dan penentuan 

derajat keparahan ditentukan oleh 2 orang pemeriksa 

pada hari yang sama. Selanjutnya dilakukan 

pengambilan sampel darah untuk dilakukan 

pemeriksaan kadar IL-31 serum dengan metode 

ELISA.  

Analisis data penelitian dilakukan dengan 

menggunakan uji korelasi Pearson dengan alternatif 

uji Spearman. Perbedaan hasil berbagai pengukuran 

diuji dengan tingkat kemaknaan p<0,05 dan interval 

kepercayaan 95%. 

 

HASIL  

Telah dilakukan penelitian pada 27 subyek 

penelitian yang didiagnosis dengan DA.Pengambilan 

data subyek penelitian dilakukan di Poliklinik Kulit dan 

Kelamin dan Poliklinik Anak RSUD.dr.Saiful Anwar 

Malang mulai bulan April 2016 hingga Agustus 2016. 

Pasien DA yang memenuhi kriteria penerimaan dan 

setuju mengikuti penelitian dijadikan sebagai subyek 

penelitian. Masing-masing subyek penelitian 

dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pengukuran 

derajat keparahan penyakit, serta pemeriksaan 

kadarIgE serum total dan kadar IL-31 serum. Data-

data yang tersedia kemudian dilakukan analisis 

statistik. 

1. Karakteristik Data Dasar Subyek 

Pada masing-masing subyek penelitian 

dilakukan pengukuran derajat keparahan DA dengan 

menggunakan metode SCORAD. Interpretasi penilaian 

SCORAD dikelompokkan menjadi 2 yaitu “ringan” jika 

indeks SCORAD kurang dari 25, dan “sedang-berat” 

jika indeks SCORAD lebih dari 25. Dari 27 subyek 

penelitian didapatkan sebanyak 12 (44%) pasien 

masuk dalam kelompok DA ringan, dan 15 (56%) 

pasien dalam kelompok DA sedang-berat. Rerata nilai 

SCORAD pada kelompok DA ringan sebesar 

20,69±3,27, sedangkan pada kelompok DA sedang-

berat sebesar 39,06±6,84. Untuk selanjutnya masing-

masing data dasar dan data hasil pemeriksaan 

laboratorium yang diperoleh akan dilakakukan 

perbandingan antara kelompok DA ringan dengan 

kelompok DA sedang-berat. 

 Pada tabel 1 diketahui bahwa karakteristik 

subyek yang terdiri dari usia, jenis kelamin, riwayat 

DA saat usia anak, dan kadar IgE total serum tidak 

menunjukkan perbedaan bermakna antara 2 

kelompok penelitian. Sedangkan derajat pruritus 

menunjukkan perbedaan yang bermakna antara 2 

kelompok penelitian.  

 

 

 

 

 

 

  



Tabel 1. Karakteristik Data Dasar Subyek berdasarkan Derajat Keparahan DA 

Karakteristik 
DA (n=27) 

Nilai p 
Ringan (n=12) Sedang/Berat (n=15) 

Usia (th) 23,75±5,02 22,53±6,65 0,605 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

4 (40%) 

8 (47,1%) 

 

6 (60%) 

9 (52,9%) 

0,722 

Riwayat DA saat 

Usia Anak 

Ya 

Tidak 

 

 

7 (58,3%) 

5 (41,7%) 

 

 

10 (66,7%) 

5 (33,3%) 

 

0,656 

Kadar IgE Total 

Serum log 

(IU/ml) 

2,17±0,62 2,42±0,65 0,318 

Derajat Pruritus 5,17±1,8 6,8±1,57 0,019* 

                               * p<0,05 menggunakan T-test 

Hasil pengukuran kadar IL-31 serum pada 2 kelompok penelitian menunjukkan perbedaan yang tidak 

bermakna secara statistik, dengan rerata pada kelompok DA ringan yang relatif lebih tinggi dibandingkan rerata 

pada kelompok DA sedang/berat. 

Tabel 2. Kadar IL-31 Serum berdasarkan Derajat Keparahan DA 

IL-31 

Serum 

Derajat DA (n=27) Nilai p 

Ringan (n=12) Sedang-Berat (n=15) 

Rerata 358,37 357,98 0,989 

Rentang 

nilai (SD) 

82,53 66,44 

 

2. Korelasi Kadar IL-31 Serum dengan Nilai 

SCORAD  

Korelasi kadar IL-31 serum dengan SCORAD 

diukur dengan menggunakan uji korelasi Pearson. 

Berdasarkan hasil uji korelasi tersebut, hubungan 

antara kadar IL-31 serum dengan nilai SCORAD 

mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,165 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,410 (p>0,05), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang 

signifikan antara kadar IL-31 serum dengan nilai 

SCORAD. 

 

 

3. Korelasi Kadar IL-31 Serum dengan Beberapa 

Parameter Lain 

 Pada penelitian ini juga dilakukan pengujian 

korelasi antara kadar IL-31 serum dengan kadar IgE 

total dan derajat pruritus menggunakan uji korelasi 

Pearson. Berdasarkan hasil uji korelasi yang 

tercantum pada tabel 3, dapat dikatakan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara kadar IL-31 

dengan kadar IgE total. Koefisien korelasi bernilai 

negatif, artinya semakin tinggi IgE, maka hal itu 

akandiikuti oleh semakin rendahnya kadar IL-31, 

demikian sebaliknya. Sedangkan dengan derajat 

pruritus, tidak terdata hubungan antara kadar IL-31 

serum dengan derajat pruritus. 

 

  



Tabel 3. Korelasi Kadar IL-31 Serum dengan Beberapa Parameter Lain 

Parameter Hasil 

Pemeriksaan 

Korelasi dengan kadar IL-31 Serum 

Koefisien korelasi (R) Nilai P 

Derajat Pruritus 0,369 0,058 

Kadar IgE Total Serum -0,415 0,031* 

                            * p<0,05 menggunakan Pearson 

 

Gambar 1. Grafik Linieritas Korelasi Kadar IL-31 Serum 

dengan Kadar IgE Total 

 

DISKUSI 

Pada penelitian ini, derajat keparahan DA 

dihitung berdasarkan nilai SCORAD. Oleh karena 

analisis statistik utama penelitian ini menggunakan uji 

korelasi, berdasarkan rumus perhitungan sampel 

tidak dibutuhkan proporsi jumlah sampel yang sama 

pada masing-masing kelompok derajat keparahan. 

Jumlah subyek penelitian yang masuk dalam 

kelompok DA ringan sebanyak 12 pasien, DA sedang 

sebanyak 14 pasien, dan DA berat sebanyak 1 pasien. 

Studi terdahulu oleh Emerson dkk. menyatakan 

distribusi derajat keparahan DA yaitu DA ringan 

sebanyak 84%, DA sedang sebanyak 14% serta DA 

berat sebanyak 2%. Hasil serupa juga didapatkan 

pada penelitian oleh Willemsen dkk., dimana DA 

ringan terbanyak didiagnosis pada pelayanan 

kesehatan primer, sedangkan DA sedang dan berat 

sering membutuhkan rujukan pada pelayanan 

kesehatan yang menyediakan dokter spesialis.
10

 

Karena RSUD dr. Saiful Anwar merupakan jenis 

pelayanan kesehatan spesialistik, maka distribusi 

derajat keparahan DA sedang-berat akan lebih banyak 

didapatkan daripada derajat ringan.   

Masing-masing data dasar subyek akan 

dilakukan uji perbandingan antar kelompok derajat 

keparahan DA. Oleh karena jumlah subyek pada 

kelompok DA berat hanya berjumlah 1 pasien serta 

adanya beberapa literatur yang menyatakan skor 

yang tumpang tindih antara DA derajat sedang dan 

berat, maka derajat keparahan DA pada penelitian ini 

dibedakan hanya menjadi 2 kelompok yaitu DA ringan 

dan DA sedang-berat.  

Dermatitis atopik merupakan salah satu 

dermatosis yang paling sering terjadi pada populasi 

anak, dan sekitar 40% dari penyakit ini menetap 

hingga usia dewasa. Pada anak usia kurang dari 24 

bulan, prevalensi DA lebih tinggi pada laki-laki 

dibandingkan perempuan, sedangkan hasil yang 

berkebalikan ditunjukkan pada anak usia 2 tahun ke 

atas. Perbedaan prevalensi berdasarkan jenis kelamin 

menjadi lebih signifikan seiring peningkatan usia.
11,12 

Subyek berjenis kelamin perempuan pada penelitian 

ini lebih banyak, hal ini sesuai dengan data prevalensi 

studi sebelumnya.
12

 Perbedaan jenis kelamin 

mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 

Berdasarkan data demografik, perbedaan jenis 

kelamin pada DA bervariasi pada beberapa studi 

sebelumnya. Walaupun mekanisme yang jelas belum 

diketahui secara pasti, beberapa hal yang dapat 

menjelaskan perbedaan tersebut antara lain hormon 
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seks, interaksi gen dan lingkungan yang berbeda, dan 

kemungkinan adanya kesalahan diagnosis dari 

dermatitis kontak iritan atau pun dermatitis kontak 

alergi pada pasien perempuan. Alasan lain yang 

mungkin dapat menjadi penyebab adalah keterkaitan 

terjadinya eksim pada DA dengan aktivitas di dalam 

ruangan maupun di luar ruangan. Dimana perempuan 

cenderung lebih banyak melakukan aktivitas di dalam 

ruangan dibandingkan laki-laki, dan hal tersebut 

menyebabkan terjadinya peningkatan resiko 2 kali 

lipat untuk terjadinya eksim.
12,13

 Bagaimanapun juga, 

jenis kelamin bukan merupakan penanda yang 

relevan dari DA pada usia dewasa.
11

 

Riwayat DA saat usia anak pada penelitian ini 

didapatkan pada 17 (62,9%) subyek. Hal ini sesuai 

dengan data prevalensi DA dimana onset yang paling 

banyak terjadi pada usia bayi dan anak. Sebuah studi 

populasi oleh Bingefors dkk. pada tahun 2013 

didapatkan hasil sebanyak 13,7% populasi memiliki 

riwayat DA saat usia anak, dan hal ini juga sesuai 

dengan studi pada populasi Swedia sebanyak 14,6% 

dan studi oleh NAC Manchester Asthma and Allergy 

Study (NACMAAS) yaitu sebanyak 31%. Terdapat juga 

beberapa studi yang menunjukkan rendahnya 

persentase riwayat DA pada usia anak. Peningkatan 

terjadinya DA pada usia anak dapat disebabkan oleh 

paparan iritan dari lingkungan, adanya alergi 

terhadap makanan, dan peningkatan kewaspadaan 

terhadap adanya penyakit. Variasi terhadap 

persentase prevalensi pelaporan riawayat DA saat 

usia anak bergantung pada usia populasi pada 

masing-masing studi, dimana pelaporan prevalensi 

akan berkurang seiring meningkatnya usia. Hal lain 

yang dapat menjadi kemungkinan penyebab adalah 

adanya bias recall.
12,14

 

 Pada penelitian ini tidak didapatkan 

perbedaan yang signifikan terhadap usia, jenis 

kelamin dan riwayat DA saat usia anak antara 

kelompak DA ringan dengan DA sedang-berat. Hal ini 

mungkin disebabkan karena usia dan jenis kelamin 

bukan merupakan penanda yang relevan terhadap 

derajat keparahan DA. Sistem SCORAD yang 

digunakan untuk menilai derajat keparahan DA 

merupakan teknik pengukuran yang menilai DA dalam 

periode singkat, sehingga riwayat DA saat usia anak 

bukan termasuk dalam parameter yang diukur.
15

 

Kadar IgE serum meningkat pada sekitar 80% 

pasien DA, sedangkan 20-30% pasien menunjukkan 

kadar IgE serum yang normal dimana tidak terdapat 

sensitisasi spesifik terhadap alergen atau 

diklasifikasikan sebagai DA intrinsik. Walaupun 

terdapat fakta peningkatan kadar IgE serum pada 

sebagian besar pasien DA, korelasinya dengan derajat 

keparahan masih diperdebatkan dimana dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor.
16 

Pada penelitian 

ini, dari seluruh subyek penelitian, kadar IgE yang 

tinggi (>100 IU/ml) didapatkan pada 17 (62,9%) 

pasien. Hal ini sesuai dengan beberapa studi 

sebelumnya yang menyatakan bahwa sebagian besar 

pasien DA memiliki kadar IgE serum yang tinggi. Pada 

pasien DA terdapat peningkatan kadar IgE baik pada 

serum maupun pada lesi kulit. Hal ini konsisten 

dengan pola dominansi sel Th2 pada DA, dimana IL-4 

dan IL-13 memiliki kemampuan menginduksi isotype 

class switching IgE. Kadar IgE pada serum juga 

berkaitan dengan derajat keparahan penyakit, 

walaupun studi mengenai hal tersebut tidak bersifat 

konsisten.
1,17

 

Rerata kadar IgE serum pada kelompok DA 

ringan lebih kecil yaitu sebesar 390,86±713,29 IU/ml 

jika dibandingkan dengan rerata pada kelompok DA 

sedang-berat yaitu sebesar 742,86±1211,54 IU/ml. 

Namun perbedaan tersebut tidak bermakna secara 

statistik, sehingga dapat dikatakan bahwa kadar IgE 



tidak memberikan pengaruh terhadap derajat 

keparahan. Hal ini sesuai dengan studi oleh Weber 

dkk., tahun 2005 dan oleh Akan dkk, tahun 2014 yang 

menyatakan tidak terdapat perbedaan signifikan 

kadar IgE serum pada berbagai derajat keparahan DA 

serta tidak terdapat korelasi antara kadar IgE serum 

dengan derajat keparahan DA. Faktor yang mungkin 

dapat menyebabkan tidak terdapatnya perbedaan 

kadar IgE serum pada berbagai derajat keparahan DA 

adalah adanya DA intrinsik dan ekstrinsik, dimana IgE 

normal dapat dimiliki oleh pasien dengan DA intrinsik. 

Kadar IgE di dalam serum dapat berfluktuasi, sama 

seperti beberapa imunoglobulin lain. Beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi kadar IgE serum antara 

lain usia dan keadaan atopi yang lainnya.
18,19

 

Tanda kardinal DA adalah pruritus yang berat 

berkaitan dengan hiperreaktivitas kulit terhadap 

berbagai stimulus. Studi oleh Weber dkk 

mengindikasikan bahwa pasien dengan derajat 

keparahan yang lebih berat juga menunjukkan gejala 

pruritus yang lebih berat. Hal ini mungkin berkaitan 

dengan fakta bahwa pruritus menyebabkan dan 

mempertahankan lesi eksematus pada DA.
19

 Derajat 

pruritus yang diperoleh dari hasil pengukuran 

SCORAD pada penelitian ini didapatkan data bahwa 

rerata nilai pruritus pada kelompok DA ringan lebih 

kecil dibandingkan pada kelompok DA sedang-berat, 

dan perbedaan ini bermakna secara statistik. 

Kemudian dilakukan uji korelasi dan didapatkan 

hubungan yang signifikan antara derajat keparahan 

DA dengan pruritus.Penemuan ini sesuai dengan 

literatur yang telah ada dan mengkonfirmasi bahwa 

pruritus merupakan gejala yang sangat penting pada 

pasien dengan DA. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui korelasi kadar IL-31 serum dengan nilai 

SCORAD pada pasien DA. Beberapa penelitian 

terdahulu menyatakan korelasi antara kadar IL-31 

serum dengan derajat keparahan DA yang diukur 

melalui metode SCORAD. Studi oleh Kim dkk pada 

tahun 2011 menunjukkan bahwa terdapat korelasi 

secara statistik antara kadar IL-31 serum dengan nilai 

SCORAD, ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 

0,003.
3,5,6

 Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa 

rerata kadar IL-31 serum tidak berbeda bermakna 

antara kelompok DA ringan dengan DA sedang-berat. 

Hasil uji korelasi menyatakan bahwa hubungan antara 

kadar IL-31 serum dengan nilai SCORAD mempunyai 

koefisien korelasi sebesar 0,165 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,410 (p>0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang 

signifikan antara kadar IL-31 dengan nilai SCORAD. 

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Ho 

diterima.Hasil pada penelitian ini sesuai dengan 

beberapa penelitian lain yang menyatakan bahwa 

kadar IL-31 serum tidak berkorelasi dengan derajat 

keparahan DA.
7,8,9

 

Pada DA, IL-31 tidak hanya berperan pada 

fase akut, namun juga memiliki peran pada fase 

kronis. Beberapa studi terdahulu menyatakan peran 

IL-31 yang dominan pada inflamasi yang diperantarai 

oleh sel Th2, namun memungkinkan juga terjadi pada 

sel Th1.
3,4,8

 Studi oleh Perrigoue dkk mengenai IL-31 

dan reseptor IL-31 pada inflamasi di paru, 

menyatakan bahwa IL-31 selain dapat menimbulkan 

inflamasi yang diperantrai sel Th2, juga dapat menjadi 

regulator bagi sel Th2. Sinyal dari reseptor IL-31 

secara langsung dapat mempengaruhi terjadinya 

proliferasi dan ekspresi sitkokin sel Th2. Interleukin-

31 yang berlebihan pada tikus transgenik dapat 

secara aktif mensupresi respon sel Th2, dengan 

konsekuensi terjadinya peradangan kulit yang 

diperantarai oleh sel Th1.
20

 Hal ini yang mungkin 

dapat menyebabkan tidak terdapatnya perbedaan 



bermakna kadar IL-31 serum pada berbagai derajat 

keparahan DA  serta tidak berkolerasi dengan derajat 

keparahan DA. Selain itu ada beberapa penyakit yang 

berkaitan dengan peningkatan kadar IL-31 antara lain: 

rhinitis alergika
21

, urtikaria kronik
22

, liken planus
23

, 

dermatitis kontak alergika, osteoporosis
24 

dan 

rheumatoid arhtritis
25

.  

Dalam kaitannya dengan gejala pruritus, studi 

oleh Kim dkk menyatakan terdapat kolerasi antara 

nilai subyektif pruritus yang didapat dari nilai SCORAD 

dengan kadar IL-31 serum, dengan nilai signifikansi 

0,03.
3 

Sedangkan studi oleh Wojdylo dkk menyatakan 

bahwa pada DA derajat berat memiliki nilai Visual 

Analog Scale (VAS) pruritus>7, namun tidak terdapat 

korelasi antara kadar IL-31 serum dengan derajat 

pruritus, dengan nilai p=0,38.
26

 Hasil uji korelasi kadar 

IL-31 dengan nilai subyektif pruritus pada penelitian 

ini tidak didapatkan hubungan yang bermakna. Hal ini 

serupa dengan beberapa penelitian terdahulu.
8,27

 

Tidak hanya IL-31, beberapa mediator juga memiliki 

peran dalam patogenesis terjadinya pruritus antara 

lain: histamin, proteinase, substansi P, neurtropin dan 

prostanoid.
3
 Selain itu domain bagian subjektif dari 

SCORAD yaitu pruritus dan gangguan tidur,  

tampaknya menjadi penyebab timbulnya variasi yang 

besar.
28

 

Hasil uji korelasi kadar IL-31 serum dengan 

kadar IgE total menunjukkan koefisien korelasi 

bernilai negatif sebesar -0,415 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,031 (p<0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara kadar IL-31 dengan kadar IgE total. 

Studi terdahulu ada yang menunjukkan korelasi 

positif antara kadar IL-31 serum dengan kadar IgE 

total, namun ada juga studi yang menyatakan tidak 

terdapat korelasi di antara keduanya.
3,27

 Sejauh ini 

peneliti belum menemukan adanya penelitian 

terdahulu yang menyatakan adanya korelasi negatif 

antara kadar IL-31 serum dengan kadar IgE total. 

Dikatakan pada beberapa literatur bahwa haplotipe 

dari gen IL-31 berkaitan secara kuat dengan DA yang 

tidak diperantarai oleh proses sensitisasi IgE.
3,4

 Hal ini 

didukung oleh penelitian terdahulu mengenai 

polimorfisme nukelotida tunggal IL-31 pada populasi 

di Eropa meliputi 690 keluarga yang terkena DA, dan 

didapatkan hubungan yang signifikan antara 

haplotipe IL-31 dengan eksim non atopik. Seseorang 

yang memiliki haplotipe AA beresiko untuk terjadi DA 

intrinsik, bukan DA ekstrinsik.
29

 

Studi oleh Hong dkk., tahun 2012 menyatakan 

bahwa polimorfisme nukelotida tunggal IL-31 pada 

pasien DA ekstrinsik dengan kontrol orang sehat tidak 

didapatkan perbedaan bermakna. Genotype dan alel 

dapat memberikan pengaruh terhadap kadar IL-31. 

Polimorfisme genetik IL-31 dapat meregulasi kadar IL-

31 dan dapat menyebabkan terjadinya perbedaan 

kadar IgE serta pengaruhnya terhadap derajat 

keparahan. Walaupun polimorfisme gen tunggal IL-31 

tidak berkaitan dengan DA ekstrinsik, IL-31 dapat 

mempengaruhi DA melalui induksi pada eosinofil dan 

keratinosit untuk memproduksi sitokin pro inflamasi. 

Di samping itu IL-31 meningkatkan sekresi CCL2 oleh 

TLR-2 setelah up-regulation reseptor IL-31 pada 

keratinosit oleh IFN-γ.
30

 

Keterbatasan yang dapat menyebabkan 

terjadinya bias pada penelitian ini antara lain adanya 

faktor genetik, faktor predisposisi, faktor eksaserbasi 

serta kelainan penyerta pada masing-masing subyek 

penelitian yang memiliki peran besar terhadap DA 

serta parameter IL-31 yang diukur. Kedua adalah 

metode pengukuran yang digunakan dimulai saat 

pengambilan sampel, pemilihan alat ukur, proses 

pengerjaan sampel sampai pada pembacaan hasil 

yang dapat mempengaruhi akurasi hasil penelitian 



serta adanya unsur subyektifitas pada salah satu 

metode pengukuran. Ketiga adalah jumlah subyek 

penelitian yang relatif kecil dan kurang bisa 

menggambarkan proporsi yang seimbang pada 

masing-masing kelompok penelitian. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak 

didapatkan hubungan antara kadar IL-31 serum 

dengan derajat keparahan DA. 
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WANITA 22 TAHUN DENGAN SINDROM ANTI FOSFOLIPID DAN HIPERTENSI PULMONAL 

 

I Made Deddy S, B.P. Putra Suryana 

Departemen/SMF  Ilmu Penyakit Dalam FKUB-RSUD dr. Saiful Anwar Malang 

 

ABSTRAK 

Seorang wanita usia 22 tahun didiagnosis dengan sindrom antifosfolipid, gagal jantung kongestif, hipertensi 

pulmonal berat. Pada pemeriksaan klinis didapatkan dyspneu d’effort, paroxismal nocturnal dyspneu, 

orthopneu, peningkatan tekanan JVP, kardiomegali, bunyi S2 meningkat pada katup pulmonal, ronki halus di 

basal paru bilateral, asites, edema piting kedua kaki. Pemeriksan laboratorium didapatkan trombositopenia 

94.000/µL, fibrinogen 85,6 mg/dl, D-dimer 6,49 mg/l FEU, titer IgG anti cardiolipin 13,3 gpl (> 10 gpl). Foto 

thorax menunjukkan kardiomegali dengan biventrikular hipertrofi, inverted coma sign. Elektrokardiografi 

menunjukkan atrial fibrilasi dengan normo ventricular response. Ekokardiografi menunjukkan hipertensi 

pulmonal berat dengan mPAP 65 mmHg. Pasien mendapatkan terapi oksigen, balan cairan negatif, furosemid 

3x40 mg, sildenafil 3x50 mg, beraprost 2x20 mg, kaptopril 3x12,5 mg, warfarin 1x2 mg, spironolakton 1x25 mg, 

digoksin 1x0,25 mg. Penegakan diagnosis berdasarkan adanya klinis mikrotrombosis arteri pulmonalis dengan 

manifestasi hipertensi pulmonal berat dan peningkatan titer IgG anti cardiolipin. Terapi anti koagulan, obat 

vasodilator, diuretik memberikan perbaikan klinis yang signifikan pada pasien.  

 

Kata kunci: sindrom antifosfolipid, hipertensi pulmonal, warfarin, beraprost, sildenafil.      .      

 

 

22 YEARS OLD WOMAN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME AND PULMONARY HYPERTENSION  

 

ABSTRACT 

A 22 years woman was diagnosed with antiphospholipid syndrome, congestive heart failure, severe pulmonary 

hypertension. On clinical examination found dyspnea d'effort, paroxismal nocturnal dyspnea, orthopneu, 

increase jugular vein pressure, cardiomegaly, sound S2 is increased in the pulmonary valve, fine crackles in the 

bilateral basal lung, ascites, leg edem. Laboratory examination revealed thrombocytopenia 94,000/µL, 

fibrinogen 85.6 mg/dl, D-dimer 6.49 mg/l FEU, anti-cardiolipin IgG titre 13.3 gpl (> 10 gpl). Thorax x-ray showed 

cardiomegaly with biventricular hypertrophy, inverted coma sign. ECG showed atrial fibrillation with 

normoventricular response. Echocardiography showed severe pulmonary hypertension with mPAP 65 mmHg. 

Patient got O2 therapy , negative fluid balance, furosemide 3x40 mg, sildenafil 3x50 mg, beraprost 2x20 mcg, 

captopril 3x12,5 mg, warfarin 1x2 mg, spironolactone 1x25 mg, digoxin 1x0,25 mg. Diagnosis is based on the 

clinical manifestations microthrombus of pulmonary artery with severe pulmonary hypertension and increase 

of anti-cardiolipin IgG titre. Anti-coagulant therapy, vasodilator, diuretic give clinically significant improvement 

on patient. 

 

Keywords: antiphospholipid syndrome, pulmonary hypertension, warfarin, beraprost, sildenafil. 
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PENDAHULUAN 

Sindrom antifosfolipid ditandai dengan 

adanya trombosis arteri atau vena, kematian fetus, 

dan trombositopenia. Dengan adanya antibodi 

antifosfolipid (aPL), yaitu antikoagulan lupus (AL), 

antibodi antikardiolipin (aCL), atau antibodi terhadap 

berbagai protein, terutama beta 2 glikoprotein I atau 

ketiganya. Sindrom antifosfolipid pertama kali 

ditemukan pada pasien dengan lupus eritematosus 

sistemik dan frekuensinya lebih sedikit pada 

gangguan autoimun yang lain.
1,2

 Sekarang diketahui 

bahwa perkembangan sindrom ini juga mungkin 

terlepas dari penyakit yang mendasari, yang disebut 

sindrom antifosfolipid primer
2
 .  

Spektrum klinis trombotik, sindrom 

antifosfolipid dapat menunjukkan beberapa 

manifestasi klinis. Setiap kombinasi kejadian vaskular 

oklusif dapat terjadi pada individu yang sama dan 

interval waktu antara mereka juga bervariasi dari 

minggu ke bulan atau bahkan bertahun-tahun. Data 

dari seri terbesar pasien dengan sindrom 

antifosfolipid (riset Euro-fosfolipid) mengungkapkan 

bahwa pada awal penyakit, trombosis vena dalam 

adalah yang paling sering dilaporkan pada sindrom ini 

(38,9%), diikuti oleh emboli paru (9 %). Kejadian 

serebrovaskular baik stroke (19,8%) atau serangan 

transient ischemic (11,1%) adalah manifestasi paling 

umum pada manifestasi trombotik arteri diikuti oleh 

infark miokard (5,5%). 
2,3

 

Trombosis vaskular karena antibodi ini dapat 

berhubungan dengan angka kematian dan morbiditas 

yang tinggi. Gejala klinis yang non spesifik dan 

sebagian besar pasien telah menjalani tes 

laboratorium dan metode pencitraan beberapa bulan 

sebelum diagnosis. Diagnosis baru dapat ditegakkan 

pada kondisi trombosis berulang organ vital seperti 

sistem saraf pusat dan paru-paru pada pasien usia 

muda yang memiliki konsekuensi serius seperti cacat 

permanen dan kematian. Emboli paru merupakan 

manifestasi pertama dari sindrom antifosfolipid dan 

emboli paru berulang dapat menimbulkan hipertensi 

pulmoner.
 4,5

  

Laporan kasus ini bertujuan untuk 

mengetahui adanya hubungan manifestasi klinis yang 

atipikal dari sindrom anti fosfolipid dengan hipertensi 

pulmonal pada pasien wanita usia muda.  

 

KASUS 

Seorang wanita usia 22 tahun datang ke 

poliklinik dengan keluhan utama sesak napas. Pasien 

mengeluh sesak napas sejak 3 bulan yang lalu dan 

memberat sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit. 

Sesak napas dirasakan saat beraktivitas seperti 

berjalan kaki lebih dari 20 meter. Pasien mengeluh 

sering terbangun saat malam hari karena sesak napas 

sejak 3 bulan sebelum masuk rumah sakit. Sesak 

napas berkurang jika pasien tidur posisi setengah 

duduk dengan tiga bantal. Tungkai membengkak sejak 

3 bulan yang lalu diikuti dengan pembesaran perut 

sejak dua bulan yang lalu. Pasien mengeluh nyeri 

dada bagian kanan saat sesak napas dan membaik 

dengan istirahat. Pasien tidak mengeluhkan adanya 

ruam di kulit, nyeri sendi, rambut rontok, maupun 

sariawan di rongga mulut. Riwayat pengobatan 

sebelumnya tidak ada. Pasien belum menikah dan 

belum pernah hamil. Riwayat haid tiap bulan teratur 

dan tidak ada pemanjangan masa haid maupun nyeri 

haid.  Riwayat keluarga tidak ada dengan keluhan 

serupa. 

Pemeriksaan fisik menunjukkan kondisi 

umum pasien tampak sesak napas, compos mentis. 

Tekanan darah 120/70 mmHg, Frekuensi nadi 80 

x/menit iregular iregular, frekuensi respirasi 28 

x/menit, temperatur axila 36, 5 
0
C. Pemeriksaan 



kepala dalam batas normal. Peningkatan tekanan JVP 

R+5 cm H2O. Pemeriksaan jantung menunjukkan 

kardiomegali, ictus teraba 2 cm lateral linea 

midklavikula sinistra dan spatium intercosta VI, bunyi 

S2 meningkat pada katup pulmonal. Pemeriksaan 

auskultasi paru terdengar rhonchi halus di basal paru 

kiri dan kanan. Pemeriksaan abdomen menunjukkan 

adanya asites dengan tes undulasi positif. 

Pemeriksaan ekstremitas terdapat adanya edema 

piting pada kaki kiri dan kanan, akral hangat. 

 Pemeriksaan X-Ray Thorax posisi AP 

menunjukkan adanya cardiomegali dengan CTR 72 %. 

Pemeriksaan elektrokardiografi menunjukkan atrial 

fibrilasi dengan normo ventricular response, heart 

rate 70-80 x/menit. Ekokardiografi menunjukkan 

hipertensi pulmonal berat dengan mPAP 65 mmHg, 

tidak ada trombus. Pemeriksaan USG Doppler 

vaskular ekstremitas tidak ditemukan adanya 

trombus. USG abdomen menunjukkan adanya efusi 

pleura dekstra, efusi pericardium.    

 

Gambar 1. Foto X-ray Thorax posisi anteroposterior  

menunjukkan adanya kardiomegali dengan CTR 72 %, 

biventrikular hipertrofi, inverted coma sign. 

 

Pemeriksaan laboratorium didapatkan kadar 

Hb 15,6 g/dl, leukosit 5.330/uL, trombosit 94.000/uL, 

pemanjangan PPT 21,8 detik (K. 12,7 detik), INR 1,94, 

APTT 39,9 detik (K.27 detik), SGOT 44 U/l, SGPT 19 

U/l, albumin 3,56 g/dl, ureum 51,1 mg/dl, kreatinin 

1,03 mg/dl, asam urat 10,3 mg/dl, natrium 133 

mmol/l, kalium 4,2 mmol/l, klorida 102 mmol/l, 

proteinuria +1, penurunan fibrinogen 85,6 mg/dl 

(154,3 – 397,9 mg/dl), peningkatan D-dimer 6,49 mg/l 

FEU (< 0,5 mg/l FEU), Bilirubin total 4,64 mg/dl, 

bilirubin direk 2,95 mg/dl, bilirubin indirek 1,69 

mg/dl,  ANA test 0,8, IgM anti dsDNA 10,3 IU/l, IgG 

anti dsDNA 8,7 IU/l, peningkatan titer IgG anti 

cardiolipin 13,3 gpl (> 10 gpl), hasil BGA alkalosis 

respiratorik terkompensasi (pH 7,49, pCO2 17,9 

mmHg, HCO3 13,9 mmol/l).         

 

Gambar 2. Ekokardiografi menunjukkan adanya hipertensi 

pulmonal berat dengan mPAP 65 mmHg, tidak ada 

trombus.  

 

Pasien didiagnosis dengan sindrom 

antifosfolipid, Heart failure stage C functional class IV, 

hipertensi pulmonal berat, trombositopenia. Pasien 

mendapatkan terapi suportif O2 6-8 lpm via NRBM, 

balans cairan negatif 1000 cc/24 jam, total intake 

cairan 1500 cc/24 jam,  injeksi furosemide 3x40 mg, 



per oral: sildenafil 3x50 mg, beraprost 2x20 mcg, 

captopril 3x12,5 mg, warfarin 1x2 mg, spironolactone 

1x25 mg, digoksin 1x0,25 mg.  

Kondisi pasien membaik setelah menjalani 

perawatan hari ketiga. Pasien direncanakan terapi 

heparinisasi tetapi ditunda karena terjadi 

pemanjangan faal hemostasis. Pasien diusulkan untuk 

menjalani pemeriksaan CT scan thoraks dengan 

kontras untuk mengetahui adanya tromboemboli 

vaskular pulmoner, namun keluarga dan pasien 

menolak karena masalah biaya.  

 

DISKUSI 

 Mikrotrombosis paru termasuk penyebab 

paling sering dari komplikasi arteri pada sindrom 

antifosfolipid. Spektrum sindrom antifosfolipid pada 

paru termasuk tromboemboli arteri paru, hipertensi 

pulmonal, sindrom distress penafasan akut pada 

dewasa. Perdarahan alveolar yang difus saat ini 

diketahui sebagai manifestasi non trombotik pada 

sindrom antifosfolipid.
 6,7  

 Hipertensi pulmonal merupakan salah satu 

komplikasi fatal dari sindrom antifosfolipid yang 

disebabkan oleh emboli kronis yang berulang maupun 

trombosis in situ. Prevalensi hipertensi pulmonal pada 

sindrom antifosfolipid adalah antara 1,8% dan 3,5%. 

Prevalensi aPL pada pasien dengan hipertensi 

pulmonal tromboembolik kronis bervariasi antara 

10% dan 20%. Peran aPL dalam patofisiologi 

hipertensi pulmonal masih belum jelas, tapi diketahui 

adanya peran trombosit yang diaktifkan; untuk 

interaksi antara sel-sel endotel dan aPL pada 

pembuluh darah paru, yang menyebabkan 

remodeling vaskuler, atau implikasi dari endotelin-1 

yaitu peptida yang menginduksi vasokonstriksi dan 

merangsang proliferasi sel otot pembuluh darah. 

Kadar endotelin-1 yang tinggi ditemukan dalam 

plasma dan jaringan dari paru pasien dengan 

hipertensi pulmonal primer dan dalam plasma pasien 

dengan sindrom antifosfolipid dan trombosis arteri.
 7,8  

Alarcon-Segovia dkk. menyarankan klasifikasi 

baru untuk sindrom antifosfolipid di mana kelompok 

menengah ditambahkan ke bentuk primer dan 

sekunder. Pada kelompok ini pasien memiliki semua 

karakteristik dari sindrom anti fosfolipid primer, 

tetapi tidak memenuhi semua kriteria diagnostik 

lupus eritematosus sistemik. Kelompok baru ini 

disebut sebagai sindrom antifosfolipid antibodi 

dengan fitur lupoid.
 8

 Antibodi pada sindrom 

antifosfolipid dapat mempengaruhi berbagai organ 

tubuh seperti sistem saraf pusat, jantung, ginjal, paru, 

hematologi, saluran pencernaan dan kulit.
7
 

Manifestasi paru dari sindrom antifosfolipid meliputi 

emboli dan infark, peningkatan tekanan arteri 

pulmonalis sekunder terhadap tromboemboli dan 

trombosis mikrovaskular paru. Selain itu kasus 

perdarahan alveolar difus telah dilaporkan.
 5

 Emboli 

paru terjadi pada 30% pasien dan dapat berasal dari 

pembuluh darah vena pada betis, vena cava inferior, 

vegetasi katup trikuspid atau trombosis intra kardiak 

dari jantung kanan. Sindrom gangguan pernapasan 

yang akut, trombosis primer pembuluh paru dan 

capillaritis paru merupakan salah satu manifestasi 

klinis dari sindrom antifosfolipid.
 8,9

  

Pencegahan trombosis adalah tujuan utama 

dari terapi pasien dengan antibodi antifosfolipid. Ada 

dua kondisi klinis, yaitu pasien dengan sindrom 

antifosfolipid yang telah mengalami kejadian 

trombotik (tromboprofilaksis sekunder), dan pasien 

dengan  antibodi antifosfolipid tanpa trombosis 

sebelumnya, yang dapat berupa individu murni 

asimtomatik, pasien dengan lupus eritematosus 

sistemik, atau wanita dengan sindrom antifosfolipid 

obstetrik (tromboprofilaksis primer).
 10,11

   



Pasien membutuhkan pengobatan 

antikoagulasi dengan heparin diikuti oleh warfarin 

dan disarankan untuk mempertahankan INR berkisar 

antara 2,5 dan 3,5. Terapi utama pada sindrom 

antifosfolipid adalah antikoagulan. Resiko untuk 

berkembangnya trombosis baru pada individu yang 

memiliki antibodi antifosfolipid kurang dari 1% per 

tahun. Pasien dengan sindrom antifosfolipid perlu 

untuk diberikan terapi warfarin dengan INR berkisar 

antara 2 dan 3. Menurut beberapa artikel lainnya INR 

sebesar 2,6 dan 3,5 (intensitas sedang) 

direkomendasikan untuk pencegahan timbulnya 

trombosis arteri atau vena.
 12,13 

Pemberian terapi 

beraprost dan sildenafil pada pasien diindikasikan 

untuk kondisi hipertensi pulmoner berat. Perbaikan 

secara klinis pada pasien dicapai setelah tiga hari 

perawatan.  

Terapi epoprostenol (prostasiklin) jangka 

panjang bermanfaat dalam mengobati beberapa 

bentuk hipertensi arteri pulmonal sekunder yang 

berat, meskipun hanya telah ditunjukkan untuk 

memperpanjang kelangsungan hidup pasien 

hipertensi pulmonal primer. Salah satu studi 

mempelajari populasi 33 pasien dengan hipertensi 

pulmonal sekunder terhadap penyakit kolagen 

vaskular, sarkoidosis, penyakit tromboemboli distal, 

dan hipertensi portopulmonal. Pengobatan dengan 

epoprostenol secara kontinyu dapat meningkatkan 

parameter hemodinamik dan kapasitas fungsional. 

Tanggapan muncul terkait dengan penyebab yang 

mendasari hipertensi pulmonal, epoprostenol diduga 

dapat mempengaruhi perkembangan penyakit, 

termasuk gangguan produksi endotel endogen 

prostasiklin sebagai respon terhadap tekanan 

intraluminal yang tinggi. Pada pasien diberikan terapi 

beraprost atas indikasi hipertensi pulmonal yang 

berat. Sildenafil adalah inhibitor phosphodiesterase 

isoform spesifik 5 (PDE5) dan menginduksi relaksasi 

otot halus melalui nitrit oksida (NO) terkait siklik 

guanosin 5-monofosfat. Inhibisi PDE5 paru oleh 

sildenafil dapat mengurangi tekanan pembuluh darah 

paru melalui jalur ini.
 14,15 

  

Mortalitas cukup tinggi dan fatal pada pasien 

dengan sindrom antifosfolipid dan hipertensi 

pulmonal, walaupun telah diketahui pasien dengan 

hipertensi pulmonal primer memiliki tingkat survival 

lebih dari 20 tahun sejak terdiagnosis. Wanita dengan 

hipertensi pulmonal harus menyadari risiko tinggi 

kematian ibu yang berhubungan dengan kehamilan. 

McMillan dan rekan melaporkan tiga pasien dengan 

dua kematian, yang keduanya berkembang selama 

kehamilan dan memburuk cepat, dengan rata-rata 

tekanan arteri paru dari 70 dan 80 mmHg sebelum 

kematiannya yang terjadi dalam waktu 48 jam setelah 

melahirkan.
 14,15

   

Pasien wanita usia muda dengan manifestasi 

klinis sindrom antifosfolipid yang atipikal berupa 

hipertensi pulmonal berat. Diagnosis ditegakkan 

berdasarkan kriteria klinis, kriteria laboratoris, 

ekokardiografi. Pemberian terapi anti koagulan, obat 

vasodilator arteri pulmonalis, diuretik menunjukkan 

perbaikan klinis yang signifikan pada pasien.  
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ABSTRAK 

Terapi virus onkolitik adalah penggunaan virus onkolitik sebagai agen dalam penatalaksaan keganasan. 

Gagasan ini muncul dari pengamatan bahwa terjadi regresi tumor pada penderita yang terinfeksi virus.
1
 

Pada tahun 2005, China yang pertama kali mengijinkan modifikasi genetik dari adenovirus H101 sebagai 

pendamping kemoterapi pada pasien dengan kanker nasofaring.
2
 Mekanisme kerja virus onkolitik adalah 

menyebabkan sel kanker lisis saat virus bereplikasi, induksi respon imun spesifik dan non-spesifik dari inang 

serta meningkatkan sensitivitas terhadap radioterapi atau kemoterapi.
1,3,6,9,11

 Dibandingkan terapi 

konvensional, terapi virus onkolitik lebih selektif dan tidak menimbulkan resistensi. Kelemahanya adalah 

virus akan diinaktifkan oleh respon imun sistemik, namun hal ini diatasi dengan cara pemberian injeksi 

intratumoral.
12

 Virus lain yang sedang diteliti adalah Herpes Simplex Virus dan Reovirus.
13,14

 Berbagai 

penelitian menunjukkan bahwa penambahan terapi virus onkolitik memberikan hasil yang lebih baik 

dibandingkan dengan hanya kemoterapi saja.
 1,2

  

 

Kata kunci : terapi virus onkolitik, adenovirus H101 

 

ONCOLYTIC VIRUS THERAPY ON MALIGNANCY OF HEAD AND NECK 

 

ABSTRACT 

Oncolytic virotherapy is defined as the use on virus as agents to fight cancer cells. These was based from 

observating tumor regression in patients suffering from viral infection.
1 

In 2005, genetically modified 

Adenovirus H101 was first approved by China for human, along with chemotherapy, for treatment for 

nasopharyngeal cancer.
2
 Oncolytic virus mechanism of action are direct malignant cell lysis during viral 

replication, innate and specific host immune response induction and sensitization of tumor cells to 

radiotherapy or chemotherapy.
1,3,6,9,11

  Compared to conventional treatment, oncolytic virotherapy was 

considered to be more selective and  results in fewer resistance. Its main drawback is inactivation by 

systemic host immune response, however intratumoral injection can be injected intratumorally to 

overcome it.
12

 Other ongoing oncolytic virotherapy research include Herpes Simplex Virus and reovirus.
 13,14

  

Numoreous studies has shown that the addition on oncolytic virotherapy to chemotherapy regimen results 

in better outcome compared to chemotherapy alone.
 1,2

 

 

Keywords : oncolytic virus, virotherapy, adenovirus H101 
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Latar Belakang 

Keganasan adalah salah satu penyebab 

utama kematian. Sebanyak 5% dari keganasan 

tersebut terletak di kepala dan leher. Modalitas 

terapi saat ini meliputi pembedahan, radioterapi 

dan kemoterapi. Semua penanganan tersebut 

berpotensi menimbulkan efek samping dan 

toksisitas, karena itu dikembangkan modalitas 

terapi mutakhir yang diharapkan dapat 

meningkatkan selektifitas terhadap sel kanker. 

Terapi yang sedang diteliti diantaranya terapi 

hormonal, terapi gen dan terapi virus onkolitik
1
 

Terapi virus onkolitik adalah penggunaan 

virus sebagai agen dalam penanganan keganasan. 

Terapi jenis ini dibedakan dari terapi gen yang 

menggunakan virus sebagai vektor. Penelitian di 

bidang ini sudah dimulai sejak tahun 1950 dan 

berkembang lebih cepat belakangan ini karena 

kemajuan dibidang genetik.
1
 Pada tahun 2005, 

badan pengawasan obat dan makanan China 

mengijinkan adenovirus H101 yang telah direkayasa 

secara genetik sebagai pendamping kemoterapi 

pada penanganan kanker nasofaring pada manusia.
2
 

Obat tersebut merupakan terapi virus onkolitik 

pertama. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

pemberian terapi virus onkolitik bersama dengan 

kemoterapi memberikan hasil yang lebih baik 

dibandingkan kemoterapi secara tersendiri.
2-4

 

Walaupun penelitian pada model binatang 

dan secara in vitro banyak yang memberikan hasil 

baik, namun sebagian besar virus onkolitik gagal 

saat diuji secara klinis. Penyebab hal tersebut 

terutama pada interaksi respon imun yang lebih 

komplek pada manusia.
2
 Secara garis besar terapi 

virus onkolitik dipandang menjanjikan bagi 

keganasan kepala leher.
1
 

 

Keganasan Kepala dan Leher 

Keganasan kepala dan leher merupakan 

kanker yang berada didasar tengkorak sampai 

tulang selangka, meliputi tulang temporal, sinus 

paranasal, nasofaring, orofaring (palatum mole, 

tonsil, dasar lidah dan dinding orofaring), rongga 

mulut (bibir, mukosa bukal sela antar alveolar, 

dasar mulut, lidah dan trigonum retromolar), 

kelenjar ludah, kulit dan leher.
5
 Pada tahun 2012,  

kegasanasan kepala dan leher diperkirakan 

sebanyak  3,2% dari kasus keganasan baru di 

Amerika Serikat. Penderita sebagian besar adalah 

pria berusia 60 tahun ke atas dengan riwayat 

merokok, alkohol atau infeksi Human Papilloma 

Virus. Berdasarkan histopatologinya, 90% 

keganasan pada kepala dan leher merupakan jenis 

karsinoma sel skuamosa.
5,6

 Gejala yang dialami 

dapat berupa disfagia, odinofagia, suara parau, 

nyeri, pembengkakan, massa, penurunan berat 

badan dan malnutrisi, bergantung pada lokasi 

keganasan.  Tanda pertama yang ditemukan dapat 

berupa gejala dari tumor primer atau dari 

metastase kelenjar getah bening leher.
5
 

Pada lesi mukosa yang mencurigakan, 

sebaiknya dilakukan biopsi. Sedangkan pada 

limfadenopati yang dapat dipalpasi, sebaiknya 

dilakukan biopsi jarum halus atau bila perlu biopsi 

terbuka. Pemeriksaan radiologis, baik CT-scan 

maupun Magnetic Resonance Imaging (MRI) 

bermanfaat untuk membantu menilai ukuran dan 

lokasi dari tumor primer, serta mencari metastase 

kelenjar getah bening. Pemeriksaan laboratorium 

rutin serta konsultasi preoperatif dapat 

dipersiapkan bagi penderita yang akan menjalani 

tindakan pembedahan.
5
 



 

 

Staging yang paling sering digunakan adalah 

kriteria American Joint Committee on Cancer yang 

mengklasifikasikan derajat tumor berdasarkan atas 

T (ukuran serta invasi anatomi lokal, N (keterlibatan 

KGB), serta M (ada tidaknya metastase).
5
 

Regimen terapi pada keganasan kepala dan 

leher berdasarkan pada lokasinya, derajat invasi 

dan metastasenya. Secara garis besar, terapi yang 

masih merupakan standar adalah operasi, radiasi, 

dan kemoterapi.
6
  

 

Pembedahan 

Terapi pembedahan memegang peranan 

penting pada keganasan stadium dini.
6
 Terapi 

pembedahan merupakan terapi pilihan pada kanker 

tahap awal misalnya: tumor di rongga mulut, kulit, 

kelenjar air liur, sinus paranasal, tiroid, kanker 

laring, serta lesi orofaring tertentu. Terapi 

pembedahan dapat dipertimbangkan pada tumor 

yang menginvasi tulang, merusak tulang rawan atau 

meluas dari jaringan lunak leher,
5
 serta tumor yang 

rekuren pasca radioterapi sebagai terapi 

penyelamatan (salvage).
6
  Selain pada masa tumor, 

dapat juga dilakukan diseksi kelenjar getah bening 

leher.
5
 

Perhatian utama pra operasi adalah kondisi 

medis penderita serta tepi tumor sedangkan 

perhatian pasca operasi utama adalah fungsi bicara 

dan menelan.
5
 

 

Radioterapi 

Radioterapi adalah terapi yang 

menggunakan radiasi untuk menangani keganasan 

kepala dan leher. Radiasi pada umumnya ditujukan 

pada tumor yang bersifat locally-advanced. 

Radioterapi merupakan terapi pilihan pada 

beberapa tumor yang lokasinya sulit dijangkau, 

misalnya kanker nasofaring (KNF). Mayoritas jenis 

histopatologi KNF adalah undifferentiated sehingga 

bersifat radiosensitif.
5
  

Radiasi dapat diberikan sebagai external 

beam atau brachytherapy. Dosis radiasi yang umum 

adalah 2 Gy per hari dengan lama terapi 5 hari 

dalam 1 minggu selama 7 minggu dengan total dosis 

70 Gy. Oleh karena efek samping toksiknya, 

seringkali pasien tidak dapat menyelesaikan 

regimen dosis tersebut. Efek samping toksik yang 

dapat ditimbulkan antara lain odinofagia, mukositis, 

xerostomia, disfagia yang memerlukan penggunaan 

NGT. Upaya mengurangi efek samping pada 

radioterapi adalah secara Intensity-Modulated 

Radiotherapy (IMRT),
5
 Pada IMRT, dosis radioterapi 

dibedakan antara tumor dengan jaringan yang 

sehat. Contoh alat yang digunakan adalah Linear 

Accelerator.
5
 

 

Kemoterapi 

Kemoterapi merupakan terapi utama pada 

stadium kanker yang lanjut. Kemoterapi dapat 

diberikan sebagai terapi ajuvan, terapi induksi, 

maupun terapi paliatif. Kemoterapi seringkali 

diberikan sebagai terapi kombinasi dengan radiasi.
5
 

Pemberian kemoterapi bersamaan dengan 

radioterapi disebut konkomitan sedangkan 

pemberian kemoterapi sebelum radioterapi disebut 

neo-ajuvan.  Yang sedang diteliti adalah pemberian 

secara sekuensial yaitu kemoterapi induksi 

dilanjutkan kemoradiasi konkuren.
5
 

Jenis kemoterapi yang seringkali digunakan 

adalah 5-fluorouracil (5-FU)  dan cisplatin.
6
 5-FU 

merupakan obat kemoterapi yang tergolong 

antimetabolit yang merupakan analog pirimidin dan 



 

 

bekerja melalui penghambatan sintesa pirimidin 

timin yang merupakan nukleosida yang diperlukan 

untuk replikasi DNA. Dengan tidak tersedianya 

timin, sel kanker akan mengalami kematian.
7
  

Sedangkan cisplatin merupakan obat kemoterapi 

yang bekerja melalui interaksinya dengan DNA yang 

menyebabkan terbentuknya crosslinking DNA yang 

menggangu pembagian sel yang bermitosis 

sehingga memberikan sinyal adanya kerusakan DNA 

yang memerlukan proses reparasi. Oleh karena 

tidak mungkin direparasi, akan memberikan sinyal 

untuk terjadinya apoptosis. Sehingga dengan 

cisplatin, sel tumor yang mengalami ganguan 

apoptosis, diinduksi untuk terjadinya apoptosis.
8
 

Namun, mekanisme kerja kemoterapi tidak spesifik 

terhadap sel tumor saja sehingga menyebabkan sel-

sel inang normal yang aktif bermitosis juga akan 

mengalami induksi apoptosis. Baik 5-FU maupun 

cisplatin memiliki efek samping yang tidak nyaman 

dan merugikan pasien seperti mual muntah, 

mucositis, xerostomia, neutropenia yang 

mengakibatkan tingginya resiko infeksi, diare, dan 

gagal ginjal.
6
  

 

Terapi Lain 

Berbagai alternatif lain telah diupayakan 

untuk meningkatkan keberhasilan terapi pada 

keganasan kepala dan leher, baik jenis karsinoma 

sel skuamosamaupun lainnya. Contoh terapi dengan 

target molekuler adalah terkait dengan Epidermal 

Growth Factor Receptor (EGFR). Tumor yang 

mengekspresikan EGFR memiliki prognosis yang 

buruk. Cetuximab adalah salah satu contoh terapi 

dengan target molekuler yaitu EGFR. Cetuximab 

merupakan antibodi monoklonal yang 

dikembangkan untuk target spesifiknya adalah 

EGFR. Terapi Cetuximab dengan kombinasi radiasi 

maupun kemoterapi memberikan hasil yang 

menjanjikan, namun mulai muncul kendala yaitu 

terjadinya resistensi.
6
  

Terapi lainnya yang sudah mulai 

dikembangkan sejak 1950 adalah terapi virus 

onkolitik. Terapi virus onkolitik ini merupakan terapi 

yang menjanjikan dikemudian hari karena dengan 

adanya bantuan manipulasi genetik pada jenis virus 

tertentu, memungkinkan virus tersebut bereplikasi 

dan membunuh sel yang spesifik (sel ganas) tanpa 

merusak sel-sel normal di sekelilingnya.
6
 

 

Tindak lanjut 

Setelah mendapatkan penanganan, 

dianjurkan evaluasi radiologis minimal 12 minggu 

pasca terapi kemudian dengan interval yang 

semakin memanjang. Setelah 5 tahun, pasien dapat 

dievaluasi secara tahunan. Kadar hormon tiroid juga 

perlu diperiksa karena 20-25% penderita keganasan 

kepala dan leher  yang menjalani radioterapi akan 

mengalami hipotiroid.
5
 

 

Virus Onkolitik 

Sejak tahun 1800, terdapat beberapa 

laporan kasus mengenai regresi tumor pada pasien 

keganasan yang mengalami infeksi virus. Tahun 

1896, Dock melaporkan wanita 42 tahun dengan 

leukemia mielogenik yang mengalami remisi setelah 

influenza, yang ditandai hepatosplenomegali yang 

kembali ke ukuran normal dan hitung leukosit 

berkurang drastis. Pada laporan lain, seorang anak 

laki-laki berusia 4 tahun dengan leukemia limfatik 

mengalami hal yang sama setelah muncul bercak 

khas cacar air.
4
 



 

 

Tahun 1949, saat kultur jaringan sudah 

dimungkinkan, Moore melaporkan pemberian virus 

ensefalitis pada tikus percobaan dengan sarcoma 

180. Tumor tersebut mengalami regresi komplit dan 

tidak dapat ditransplantasikan ke tikus lain yang 

imunokompeten. Hal ini dicatat sebagai percobaan 

in vivo yang berhasil, namun pada akhirnya tikus-

tikus tersebut mati karena menderita ensefalitis. 

Virus tersebut diamati memiliki aktivitas onkolitik 

lebih besar setelah 20-30 generasi. Hal ini 

merupakan respon adaptasi virus agar lebih mudah 

bereplikasi pada sel kanker yang pada saat itu 

belum dimungkinkan secara teknologi. Pada 

kesempatan lain, Newcastle disease virus yang 

diberikan intraperitonal dapat menyembuhkan 

Ehrlich ascites carcinoma tanpa efek samping.
4
 Pada 

tahun 1991, Martuza melakukan mutasi pada virus 

Herpes Simplex, sehingga tidak dapat menghasilkan 

thymidine-kinase. Virus mutan tersebut lebih 

mudah bereplikasi pada sel yang aktif membelah 

sehingga meningkatkan selektifitas virus terhadap 

sel kanker. 
1, 4

 

Mekanisme 

Virus onkolitik dapat mematikan sel ganas melalui beberapa cara yaitu: menyebabkan sel kanker lisis 

karena produksi protein tertentu saat bereplikasi, menginduksi respon imun spesifik dan non-spesifik dari 

inang, serta meningkatkan sensitivitas sel ganas terhadap radioterapi atau kemoterapi.
1
 

 

Gambar 3. Ilustrasi kerja virus onkolitik pada sel tumor. Dikutip dari Chiocca.
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Perkembangan sel kanker merupakan 

serangkaian kesalahan genetik yang menyebabkan sel 

normal mengalami perubahan yang progresif menjadi 

sel tumor yang memiliki kemampuan untuk 

menginvasi jaringan sekitarnya dan bersifat ganas. 

Regulator utama yang paling sering terganggu pada 

sel kanker adalah p53 dan Retinoblastoma (Rb). 

Sebagian besar tumor yang dipelajari menunjukkan 

adanya defek pada jalur supresi tumor p53-nya.  p53 

merupakan faktor transkripsi yang berperan dalam 

apoptosis, siklus sel, dan reparasi DNA. p53 dapat 

menghambat progresivitas sel sebagai respon atas 



 

 

adanya stress seluler atau kerusakan DNA. Banyak 

virus yang mengalami replikasi dengan cara merubah 

siklus sel dan memiliki perubahan pada jalur yang 

sama seperti yang terjadi pada sel kanker. 
10

 

Sel kanker mempunyai ciri-ciri khas yang 

menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi 

perkembangan virus, diantaranya: proliferasi terus-

menerus, menghindari pengawasan sistem kekebalan, 

kebal terhadap apoptosis serta instabilitas genom.
9
  

Pada sel sehat, interferon akan mengaktivasi jalur 

protein kinase (PKR pathway) sehingga replikasi virus 

terhambat. Hal ini lemah pada sel ganas, sehingga 

setelah bereplikasi, virus akan melisiskan sel 

tersebut.
1
   

Sel tumor mempunyai aktifitas Major 

Histocompatibility Complex (MHC) yang rendah. 

Infeksi virus akan diikuti oleh infitrasi limfosit dan 

antigen virus akan dipresentasikan pada permukaan 

sel tumor bersamaan dengan MHC kelas I yang akan 

merangsang limfosit T sitotoksik untuk melisiskan sel 

tersebut.
11

 

Terapi kombinasi virus onkolitik dan 

radioterapi/kemoterapi tidak menambah tingkat 

resistensi atau toksisitas dibanding pemberian 

tunggal. Agen kemoterapi mempunyai efek 

imunosupresif yang dapat membantu virus mencapai 

sel target sebaliknya adenovirus dapat 

mengekspresikan E1A yang meningkatkan sensitifitas 

terhadap kemoterapi. Sinyal perbaikan DNA yang 

muncul akibat kerusakan sel paska radioterapi, dapat 

dimanfaatkan oleh virus untuk bereplikasi.
10

 

 

 

 

 

 

Kelebihan 

Terapi virus onkolitik memiliki kelebihan 

berupa selektivitas terhadap sel ganas. Dibandingkan 

dengan obat-obatan kemoterapi, virus onkolitik 

mempunyai bioavailabilitas yang lebih baik. Virus 

dapat bereplikasi sehingga dosis dalam tubuh setelah 

pemberian akan meningkat, berbeda dengan obat 

yang memiliki waktu paruh. Selain itu virus tidak 

menimbulkan resistensi dari inang. Keamanan terapi 

ini dapat ditingkatkan  dengan teknologi rekayasa 

genetik.
9
  

 

Kelemahan 

Kendala dalam menggunakan virus sebagai 

agen terapi selalu terkait dengan respon imun. Pada 

virus yang patogen, defisit sistem imun dapat 

menyebabkan inang terinfeksi sehingga menambah 

morbiditas. Upaya menggunakan virus yang non-

patogen, seperti virus pada hewan dikuatirkan akan 

menimbulkan masalah baru yaitu mutasi. Cara yang 

saat ini digunakan untuk mengurangi patogenisitas 

virus adalah dengan rekayasa genetik.
4
 

Respon imun yang baik akan menghalangi 

virus onkolitik untuk mencapai sel kanker yang 

menjadi sasaran terapi. Respon imun yang non-

spesifik (misalnya sel darah, komplemen, interferon) 

dan spesifik (sel T sitotoksik spesifik-antigen, antibodi 

antiviral) akan segera menginaktifkan virus yang 

bersirkulasi. Upaya untuk mengatasi hal tersebut 

adalah pemberian virus secara intratumoral, 

menggunakan sel pembawa (carrier) yang akan 

terhindar oleh immunosurveilance, serta 

menggunakan obat-obatan yang bersifat 

imunosupresif.
1, 4

  

 

 



 

 

Cara Pemberian 

Hal yang penting pada terapi virus onkolitik 

adalah cara pemberiannya.
9
 Virus onkolitik dapat 

diberikan secara lokal (intratumoral) atau sistemik 

(intravaskuler, intraperitoneal). Virus yang 

disuntikkan langsung ke tumor akan memberikan 

jumlah virus yang besar pada jaringan yang dibatasi 

secara fisik. Hal ini menyebabkan efek samping yang 

ringan (nyeri, perdarahan) namun manfaat terapi 

pada metastase terbatas.
1
 Pemberian sistemik 

menguntungkan karena mudah, dapat mencapai 

beberapa tumor serta menjangkau lokasi yang sulit. 

Kelemahan pemberian sisemik adalah respon antibodi 

pada pemberian berulang serta penghancuran oleh 

hati.
9
 Selain itu Rudin, seperti dikutip oleh Shilpa, 

mencoba memberikan ONYX-15 secara topikal berupa 

mouthwash pada penderita lesi oral premaligna 

dengan hasil hilangnya displasia pada 7 dari 19 

pasien.
1
 

 

Jenis Virus Onkolitik pada Keganasan Kepala dan 

Leher 

Jenis virus onkolitik yang dikembangkan pada 

keganasan kepala dan leher yaitu adenovirus, Herpes 

Simplex Virus (HSV) dan reovirus. 
6
 

Adenovirus merupakan virus DNA berukuran 

90-100 nm yang dinamai berdasarkan isolasi 

pertamanya pada adenoid manusia pada tahun 1953. 

Adenovirus merupakan virus yang memiliki 

kemampuan sitolitik alamiah yang menyebabkan 

kematian sel dari hostnya. Adenovirus merupakan 

virus pertama yang dimodifikasi secara genetik (H101) 

yang mendapatkan persetujuan sebagai terapi 

keganasan kepala dan leher pada tahun 2005 oleh 

China's State Food and Drug Administration.
2
 

Protein E1A ini merupakan produk gen awal 

dari adenovirus yang merupakan oncogene atau gen 

yang dapat menyebabkan kanker. E1A dapat 

berikatan dengan protein supresor tumor yaitu 

Retinoblastoma (Rb) yang selanjutnya dapat 

mengubah sel host membentuk sel tumor. Protein 

E1B yang dihasilkan oleh adenovirus berfungsi untuk 

melindungi sel yang terinfeksi dengan cara berikatan 

dengan p53 dan mendegradasi p53 untuk mencegah 

terjadinya apoptosis pada sel tersebut. Dengan 

adanya protein E1B memungkinkan virus untuk terus 

bereplikasi dan menyebabkan lisisnya sel tersebut 

serta menginfeksi sel yang baru. Penemuan ini 

menimbulkan suatu pemikiran bahwa adenovirus 

yang dimodifikasi dapat membunuh sel kanker. 
6, 12

 

Adenovirus yang digunakan untuk terapi virus 

onkolitik pada keganasan kepala dan leher telah 

dimodifikasi secara genetik yang memungkinkan virus 

tersebut secara selektif bereplikasi pada sel tumor. 

Modifikasi yang dilakukan antara lain adalah delesi 

dari p300/CBP-binding atau PRB-binding region dari 

E1A dan delesi dari gen E1B 55KB. Dengan adanya 

delesi pada regio E1A ini memungkinkan 

penghancuran yang selektif terhadap sel tumor yang 

memiliki defek pada jalur Rb, sedangkan delesi gen 

E1B dapat mencegah terjadinya degradasi p53. 
6
 

H101 dan Onyx-015 yang sangat mirip dengan 

H101 dirancang khusus untuk menghilangkan 

mekanisme pertahanan virus yang berinteraksi 

dengan gen p53 yang normal pada manusia, dimana 

gen p53 tersebut sering mengalami gangguan 

pengaturan (disregulation) pada sel-sel kanker. Onyx-

105 merupakan adenovirus yang dikembangkan pada 

tahun 1987 dengan menghilangkan gen E1B. Hal ini 

menyebabkan sel yang diinfeksi oleh Onyx-015 tidak 

mampu menghambat fungsi p53. Apabila Onyx-015 



 

 

menginfeksi sel yang normal yang memiliki gen p53 

yang berfungsi dengan baik, replikasi virus akan 

terhambat oleh kerja dari faktor transkripsi p53. 

Namun apabila Onyx-015 menginfeksi sel dengan p53 

yang terganggu seperti pada sel kanker, Onyx-015 

dapat bertahan dan bereplikasi yang pada akhirnya 

menyebabkan lisisnya sel kanker.
2, 12

 

Virus onkolitik kedua yang digunakan untuk 

terapi pada keganasan kepala dan leher adalah HSV. 

Herpes Simplex Virus (HSV) merupakan salah satu 

virus pertama yang digunakan untuk menyerang sel 

kanker secara selektif, karena HSV mudah 

dimanipulasi dan relatif tidak berbahaya sehingga 

kemungkinan efek sampingnya minimal. Herpes 

Simplex Virus onkolitik yang dikembangkan adalah 

HSV-1 mutan (HSV 1716) yang mengalami modifikasi 

berupa mutasi pada gen RL1 yang mengkode ICP34.5. 

ICP34.5 merupakan gen neurovirulensi yang 

memungkinkan virus HSV untuk bereplikasi di neuron 

host di otak maupun korda spinalis. Selain itu, ICP34.5 

juga merupakan protein vital bagi HSV untuk 

menghadapi mekanisme pertahanan dari sel yang 

sehat melalui jalur protein kinase RNA (PKR) yang 

diaktivasi oleh interferon yang bertujuan untuk 

melindungi sel dari infeksi virus. Lemahnya PKR pada 

sel kanker menyebabkan virus dapat lebih mudah 

bereplikasi pada sel kanker dibandingkan dengan sel 

sehat. Jadi dengan adanya delesi pada gen ICP34.5 

tersebut, memungkinan virus HSV hanya akan 

bereplikasi pada sel tumor dan mencegah replikasi 

pada sel host yang normal (sel yang telah 

terdeferensiasi dan tidak aktif mitosis). 
1, 6

  

Reovirus atau Respiratory Enteric Orphan 

Virus  adalah kelompok virus yang dapat ditemukan 

dari saluran cerna atau saluran nafas manusia. Virus 

ini mudah ditemukan pada manusia dan lingkungan, 

dengan tingkat seropositif mencapai 100%. Infeksi 

virus ini akan menyebabkan gejala sakit yang ringan. 

Pada sel kanker dengan ekspresi EGFR berlebih 

(misalnya pada karsinoma sel skuamous kepala dan  

leher) atau dengan mutasi gen yang mengkode jalur 

Ras, protein Ras sebagai onkogen akan mencegah PKR 

teraktivasi sehingga virus dapat bereplikasi dan pada 

akhirnya sel ganas tersebut akan lisis. Afinitas 

reovirus terhadap sel tersebut diduga karena adanya 

ekspresi v-erbB (mutasi EGFR). Saat ini penelitian 

Reovirus sebagai terapi virus onkolitik bersama 

dengan cisplatin pada keganasan kepala dan leher 

sudah mencapai tahap uji klinis fase III dan menunggu 

hasil.
13, 14

  

 

RINGKASAN 

Terapi virus onkolitik dikembangkan untuk 

meningkatkan selektivitas terapi terhadap sel ganas. 

Gagasan tersebut muncul dari pengamatan bahwa 

terdapat regresi tumor pada penderita yang sedang 

terinfeksi virus. Mekanisme terapi virus onkolitik 

adalah lisis sel, menginduksi respon imun serta 

meningkatkan sensitivitas terhadap radioterapi dan 

kemoterapi. Kelebihan terapi ini adalah selektivitas 

dan bioavailibilitas sedangkan kelemahannya adalah 

respon imun tubuh inang belum bisa sepenuhnya 

diprediksi. Cara pemberian dapat berupa injeksi intra 

tumor atau sistemik. Contoh virus onkolitik yang 

dikembangkan pada keganasan kepala dan leher 

adalah adenovirus, Herpes Simpleks Virus dan 

reovirus. 
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