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RINGKASAN 

 

Infeksi dengue adalah penyakit infeksi akibat virus yang ada hanya pada daerah 

tropis dan subtropis yang ditularkan melalui vektor nyamuk Aedes aegypti. Secara 

klinis, pasien infeksi dengue dapat dibedakan menjadi 3 tahapan sakit yaitu febris, 

kritis yang disertai dengan adanya perdarahan dan penyembuhan. Sedangkan menurut 

beratnya infeksi, derajat keparahan yang dapat timbul akibat infeksi dengue antara 

lain Demam Dengue, Demam Berdarah Dengue grade I, II, III dan IV. Derajat 

keparahan dengue memiliki hubungan erat dengan hebatnya inflamasi yang terjadi 

akibat respon imun yang berlebihan. (Candra, 2010; Costa, Fagundes, Souza, & 

Teixeira, 2013; Thein et al., 2014) Individu yang terinfeksi virus dengue makin 

bertambah, namun terapi spesifik pada penyakit ini masih belum ada. Hingga saat ini, 

terapi yang diterapkan klinisi adalah terapi suportif. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan hubungan antara 

perubahan sel limfosit dan neutrofil pada derajat infeksi dengue berdasarkan 

parameter fase klinis di Ruang Rawat Inap SMF Ilmu Penyakit Dalam RSUD Dr. 

Soetomo tahun 2015 – 2016. Karakteristik yang diteliti adalah jenis kelamin, usia, 

derajat keparahan, jenis infeksi berdasarkan pemeriksaan imunologi, serologi, lama 

sakit, lama inap, kadar neutrofil, limfosit, trombosit, hemoglobin, hematokrit dan 

komorbid serta koinfeksi yang menyertai infeksi dengue. Sedangkan pada segi 

analitik, diteliti hubungan antara derajat keparahan infeksi dengue masing-masing 

dengan jumlah sel limfosit, jumlah sel neutrofil dan rasio bagi neutrofil/limfosit. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder 139 pasien yan terdiagnosa infeksi dengue. 

Hasilnya kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan diagram line. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pasien infeksi dengue perempuan 

lebih banyak daripada laki-laki dengan rasio 2.1:1.375. Kelompok usia terbanyak 

adalah 18-30 tahun. Lama inap rata-rata sekitar 4 hari. Lama sakit rata-rata sekitar 8-9 

hari. Rata-rata leukosit pasien adalah 5,34 ± 2,91 x 10
3
/µl. Rata-rata trombosit pasien 

adalah 89,87 ± 41,1 x 10
3
/µl. Rata-rata hemoglobin pada pasien laki-laki dan 

perempuan adalah 14,91 ± 1,86 g/dl dan 13,07 ± 1,53 g/dl. Rata-rata hematokrit pada 

pasien laki-laki dan perempuan adalah 43,78 ± 5,41 % dan 38,98 ± 4,2%. Komorbid 

dan koinfeksi yang paling banyak terjadi adalah demam thyphoid (4,31%), Diabetes 

Mellitus (3,59%), Sepsis (2,87%), Acute Kidney Injury (2,87%), dan Gastroenteritis 

akut (2,87%). Tidak terdapat hubungan yang signifikan pada jumlah sel limfosit dan 

neutrofil dengan derajat keparahan pada fase febris (p>0.05). Terdapat hubungan yang 

signifikan pada jumlah sel limfosit dengan derajat keparahan pada fase kritis 

(p<0.05). Tidak terdapat hubungan yang signifikan pada jumlah sel neutrofil dengan 

derajat keparahan pada fase kritis (p>0.05). Tidak terdapat hubungan yang signifikan 

pada jumlah sel limfosit dan neutrofil dengan derajat keparahan pada fase 

penyembuhan (p>0.05). Tidak terdapat hubungan yang signifikan pada nilai NLCR 

dengan derajat keparahan infeksi dengue (p>0.05). 
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Background: The increasing amount of individuals infected by dengue virus but still 

lack of parameters predicting the severity of dengue infection. 

Objective: This study aimed to determine the correlation between value of neutrophil 

and lymphocyte with clinical degree of dengue infection based on DHF clinical phase 

at Dr. Soetomo Hospital from 2015-2016. 

Materials and Method: This research is analytic and descriptive study about dengue 

infection on adults. The sampling technique is total sampling and used amounted 139 

patients. Data then analyzed with one-way Anova, Kruskal-Wallis and Mann-Whitey 

test. 

Result: The average leukocyte of patients was 5.34 ± 2.91 x 10
3
/µl. The patient’s 

platelet average was 89.87 ± 41.1 x 10
3
/ µl. The average hemoglobin in male and 

female patients was 14.91 ± 1.86 g/dl and 13.07 ± 1.53 g/dl. The average hematocrit 

in male and female patients was 43.78 ± 5.41% and 38.98 ± 4.2%. There is no 

significant correlation between value of lymphocyte and neutrophil cells with the 

severity of the febrile phase (p> 0.05). There is a significant correlation on value of 

lymphocyte cells with severity at the critical phase (p <0.05). There was no significant 

correlation with value of neutrophil cells with severity at the critical phase (p> 0.05). 

There was no significant correlation between value of lymphocyte and neutrophil 

cells with severity in the recovery phase (p> 0.05). There was no significant 

association with value NLCR with the severity of dengue infection (p> 0.05). 

Conclusion: There is no significant correlation between the value of lymphocyte, the 

value of neutrophil cells, and the value of NLCR with dengue virus infection severity 

based on its clinical phase. 
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Latar belakang: Jumlah individu yang terinfeksi oleh virus dengue terus meningkat 

namun parameter untuk memprediksi tingkat keparahan infeksi dengue masih sedikit. 

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara jumlah sel 

limfosit, jumlah sel neutrofil dan NLCR dengan derajat klinis infeksi virus dengue 

berdasarkan fase klinis DBD di RSUD Dr. Soetomo dari tahun 2015-2016. 

Bahan dan Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analitik dan deskriptif 

tentang infeksi dengue pada orang dewasa. Teknik pengambilan sampel adalah total 

sampling dengan menggunakan data rekam medis 139 pasien infeksi virus dengue. 

Data dianalisis dengan uji one-way Anova, Kruskal-Wallis dan Mann-Whitey. 

Hasil: Rata-rata leukosit pasien adalah 5,34 ± 2,91 x 103 / μl. Rata-rata trombosit 

pasien adalah 89,87 ± 41,1 x 103 / μl. Hemoglobin rata-rata pada pasien pria dan 

wanita adalah 14,91 ± 1,86 g / dl dan 13,07 ± 1,53 g / dl. Hematokrit rata-rata pada 

pasien pria dan wanita adalah 43,78 ± 5,41% dan 38,98 ± 4,2%. Tidak ada hubungan 

yang signifikan antara nilai limfosit dan sel neutrofil dengan tingkat keparahan fase 

demam (p> 0,05). Ada korelasi yang signifikan pada nilai sel limfosit dengan tingkat 

keparahan pada fase kritis (p <0,05). Tidak ada korelasi yang signifikan dengan nilai 

sel neutrofil dengan tingkat keparahan pada fase kritis (p> 0,05). Tidak ada korelasi 

yang signifikan antara nilai limfosit dan sel neutrofil dengan tingkat keparahan pada 

fase pemulihan (p> 0,05). Tidak ada hubungan yang signifikan dengan nilai NLCR 

dengan tingkat keparahan infeksi dengue (p> 0,05). 

Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara nilai limfosit dan nilai 

sel neutrofil, dan nilai NLCR dengan keparahan infeksi virus dengue berdasarkan fase 

klinisnya. 

 

Kata kunci: Limfosit, Neutrofil, Fase Klinis, Severity Dengue, NLCR 
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