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RINGKASAN

Prematuritas adalah salah satu penyebab utama gangguan perkembangan

anak. Penanganan gangguan perkembangan anak dapat berhasil, bila intervensi

dilakukan dini. Saat ini telah dikembangkan berbagai metode deteksi dini

perkembangan anak. Penilaian kualitas general movements (GMs) bayi baru lahir

terbukti efektif sebagai metode deteksi dini gangguan perkembangan anak. Nilai

prediktif penilaian kualitas GMs, untuk gangguan perkembangan anak, terbukti

tinggi pada berbagai studi. Keterkaitan kualitas GMs, dengan integritas struktur

otak bayi prematur, telah terbukti dari berbagai studi pencitraan. Namun, saat ini

mekanisme kualitas GMs masih belum dapat dijelaskan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme kualitas GMs pada

bayi prematur baru lahir berdasar perubahan kadar eHsc70 dan eHsp70 di dalam

sirkulasi darah.

Penelitian bersifat observasional dan dirancang secara longitudinal.

Subyek penelitian adalah bayi prematur dengan usia gestasi > 28 minggu dan < 37

minggu. Selama observasi dilakukan pengambilan data klinis (kualitas GMs) dan

biologis (ekspresi eHsc70 dan eHsp70 di dalam sirkulasi darah). Data diambil dua

kali secara longitudinal, saat baru lahir (periode GMs-Preterm) dan saat usia 3-6

bulan (periode GMs-Fidgety).

Kualitas GMs dinilai dari analisis video GMs oleh dua observer secara

tersamar, dan dibagi ke dalam dua kelompok, GMs normal dan GMs abnormal.

Tingkat kesesuaian antar observer (inter-observer agreement) dinyatakan dalam

nilai Kappa (). Ekspresi eHsc70 didapatkan dari pengukuran kadar eHsc70

dengan metode Elisa. Ekspresi eHsp70 didapatkan dari pengukuran kadar eHsp70
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dengan metode high-sensitive Elisa (eHsp70-HS). Pengesahan kelaikan etik

penelitian ini didapatkan dari Komite Etik Penelitian Kesehatan RSUD Dr.

Soetomo Surabaya. Analisis statistik menggunakan uji korelasi Pearson, uji-t, uji

multivariat, dengan nilai P<0,05 dikatakan bermakna, dan dilanjutkan dengan

analisis diskriminan.

Analisis kualitas GMs dilakukan untuk 42 video, dari total 21 sampel bayi

prematur yang memenuhi syarat. Pada periode GMs-Preterm, 11 (52,38%)

dinyatakan normal dan 10 (47,625) abnormal. Pada periode GMs-Fidgety

didapatkan 9 (42,86%) normal dan 12 (57,14%) abnormal. Nilai Kappa () antar

dua observer didapatkan sebesar 0,857 (sangat baik).

Ekspresi eHsc70 pada periode GMs-Preterm (46,221+3,5485 ng/mL)

lebih tinggi dari pada periode GMs-Fidgety (46,221+3,5485 ng/mL), P=0,016.

Ekspresi eHsp70 pada periode GMs-Preterm (1,427+2,8049 ng/mL) tidak ada

perbedaan dari pada periode GMs-Fidgety (0,589+1,5916 ng/mL), (P=0,241).

Pada periode GMs-Preterm, ekspresi eHsc70 pada kelompok GMs-

Preterm abnormal (47,947+3,3737 ng/mL) lebih tinggi dari pada kelompok GMs-

Preterm normal (44,653+3,0425 ng/mL), P=0,030. Ekspresi eHsp70 pada

kelompok GMs-Preterm abnormal (1,696+3,1630 ng/mL) tidak ada perbedaan

dari pada kelompok GMs-Preterm normal (1,183+2,5678 ng/mL), P=0,687.

Berbagai hasil tersebut menunjukkan bahwa ekspresi eHSc70 tinggi pada

periode GMs-Preterm adalah indikator kematian sel, termasuk neuron dan sel

glia, melalui proses nekrosis dan lisis akibat kelahiran prematur. Hal tersebut

dapat digunakan sebagai dasar penjelasan mekanisme kualitas GMs-Preterm

normal dan abnormal.

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI MEKANISME KUALITAS GENERAL ...... AHMAD SURYAWAN



xiii

Pada periode GMs-Fidgety, ekspresi individual eHsc70 pada kelompok

GMs-Fidgety normal (44,956+1,9417 ng/mL) dan abnormal (43,122+2,2485

ng/mL), tidak ada perbedaan (P=0,064). Ekspresi individual eHsp70 pada

kelompok GMs-Fidgety normal (1,022+2,4199 ng/mL) dan abnormal

(0,265+0,2810 ng/mL), juga tidak ada perbedaan (P=0,292). Hasil berbeda

didapatkan bila dilakukan analisis simultan kadar eHsc70+eHsp70 (eHsc/p70).

Ekspresi eHsc/p70 pada kelompok GMs-Fidgety normal (45,967+2,9577 ng/mL)

lebih tinggi dari pada GMs-Fidgety abnormal (43,367+0,2810 ng/mL), P=0,041.

Hasil pada periode GMs-Fidgety tersebut, dapat digunakan sebagai bukti

bahwa eHsc70 dan eHsp70 tidak dapat berperan secara individual. Peran secara

simultan dalam bentuk eHsc/p70, dibutuhkan dalam mekanisme kualitas GMs-

Fidgety normal dan abnormal. Ekpresi eHsc/p70 tinggi pada kelompok GMs-

Fidgety normal, dapat digunakan sebagai indikator pelepasan eHsc/p70 melalui

mekanisme fisiologik transport trans-aksonal dan apoptotosis selektif.

Kesimpulan penelitian ini, mekanisme GMs-Preterm dapat dijelaskan

berdasar ekspresi eHsc70 sebagai indikator kematian neuron dan sel glia secara

nekrosis, dan mekanisme GMs-Fidgety dapat dijelaskan berdasar ekspresi

simultan eHsc70+eHsp70 (eHsc/p70) sebagai indikator kematian neuron dan sel

glia secara apoptosis selektif.

Studi ini adalah penelitian pertama tentang penjelasan mekanisme

kualitas GMs bayi prematur berdasar perubahan kadar eHsc70 dan eHsp70 di

dalam sirkulasi darah.
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