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ABSTRAK 

 

Hubungan Rasio Netrofil Limfosit  
Terhadap Respon Terapi Pasien Diffuse Large B Cell Lymphoma  

Yang Menjalani Kemoterapi RCHOP 
 

Sheila Nalia 

 

Latar Belakang: Angka mortalitas dan relaps LNH masih cukup tinggi meskipun 
modalitas terapi berkembang cukup pesat. Untuk itu diperlukan pemeriksaan 
sederhana  dan aplikatif dalam memprediksi respon setelah pemberian terapi. 
Rasio Netrofil-Limfosit (RNL) diketahui berhubungan dengan respon anti-tumor 
dan perkembangan tumor melalui proses angiogenesis dan kondisi 
immunosupresi. 
 
Tujuan: Menganalisis kekuatan hubungan antara rasio netrofil-limfosit dengan 
respon terapi pasien LNH tipe DLBCL setelah menjalani kemoterapi RCHOP 8 
siklus. 
 
Metode: Jenis penelitian adalah kohort retrospektif, dengan total sampling data 
rekam medis penderita LNH tipe DLBCL yang mendapatkan keoterapi RCHOP 8 
siklus periode Januari 2015 sampai Juli 2018. RNL pre-kemoterapi dihitung 
dengan metode absolute neutrophil count dibagi absolute lymphocyte count. 
Respon trerapi dinilai dengan kriteria klinis. Kolmogorov-Smirnov test digunakan 
untuk menentukan normalitas data. Hubungan RNL dengan respon terapi 
ditentukan dengan uji Spearman. Tingkat kemaknaan yang digunakan adalah 0,05 
(5%). 
 
Hasil: delapan puluh tiga sampel diikutsertakan, terdiri dari 57 subyek laki-laki 
dan 26 perempuan dengan rerata usia 49 tahun dan 16 orang dengan stadium I, 24 
pasien dengan stadium II dan 43 orang dengan stadium III. Respon terapi 
didapatkan  48,2% complete response, 21,7% partial response,  7,2% stable 
disease  dan 22,9% progressive disease. Rerata nilai RNL siklus 1 sebesar 3,96 
dengan nilai rerata RNL pada kelompok CR  3,60, PR 4,287, SD 4,255 dan PD 
4,298. Terdapat hubungan negatif (kekuatan sedang) antara RNL dan respon 
terapi post kemoterapi (r = 0,498; p = 0,000) 

 
 
Kesimpulan: Didapatkan hubungan negatif yang sedang antara rasio netrofil 
dengan respon terapi pasien LNH tipe DLBCL setelah kemoterapi RCHOP 8 
siklus 
 
Kata Kunci: DLBCL, RNL, Respon terapi 
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