
Abstrak 
 

Pengaruh Intralipid terhadap CRP dan ANC dalam nutrisi parenteral pada bayi 
kurang bulan dengan suspek sepsis awitan dini 

 
 

Pendahuluan 
Nutrisi pa renteral m eliputi p emberian a ir, as am a mino, l emak, ka rbohidral, e lektrolit, 
vitamin, m ineral dan t race e lements. Li pid se bagai sa lah sa tu ko mposisi n utrisi 
parenteral, m emiliki ef ek samping pot ensial, t ermasuk penyakit par u kr onis, 
peningkatan tahanan vaskuler paru, gangguan pertukaran gas paru, toksisitas bilirubin, 
sepsis dan st ress radikal b ebas. D engan m engetahui penga ruh pem berian i ntralipi 
terhadap C RP da n A NC da lam nut risi p arenteral pada  bay i ku rang bu lan d engan 
suspek sepsis awitan dini diharapkan memberikan nutrisi lebih optimal, sehingga dapat 
mengurangi j umlah morbiditas dan m ortalitas neonatus yang d irawat di  bag ian 
neonatologi RSUD Dr. Soetomo. 
 
Tujuan 
Untuk mengetahui adany a per ubahan n ilai C RP dan A NC ant ara ke lompok yang 
diberikan intralipid dan ke lompok tanpa i ntralipid pada bay i ku rang bu lan denga n 
suspek sepsis awitan dini 
 
Metode 
Jumlah sa mpel pada pene litian ini ada lah s ebesar 24 bay i ya ng t erbagi da lam dua  
kelompok yaitu kelompok yang mendapat intralipid (0,5-1 g/kgBB/hari) dengan proporsi 
laki-laki 8 dan pe rempuan 4 se mentara ke lompok yang t idak mendapat i ntralipid 
dengan proporsi antara laki-laki dan perempuan sama masing-masing 6 bayi.  
 
Hasil 
Rerata pe rubahan n ilai C RP pad a ke lompok intralipid d idapatkan 10.3±29.9. 
Sementara pada ke lompok tanpa i ntralipid di dapatkan r erata pe rubahan C RP -
19.9±56.4.Hasil uji Mann-Whitney dari kedua kelompok ini dikatakan bermakna dengan 
nilai p 0.038 ( p <0.05). Rerata per ubahan A NC pada ke lompok yang mendapat 
intralipid -2818.2±3829.5 sementara pada kelompok tanpa intralipid didapatkan -4656 ± 
3846.6. Hasil uji t tes tidak berpasangan pada kedua kelompok tidak bermakna dengan 
nilai p 0.253. 
 
Kesimpulan 
Penggunaan intralipid dapat dipertimbangkan pada bayi kurang bulan dengan suspek 
sepsis awitan dini dengan pemantauan nilai CRP.  
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