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Abstrak 

Hubungan Mean Platelet Volume dengan Aktifitas Penyakit Spondiloartritis 
Aksial 

Sriyanti Dewi Sartika Sirait 

Latar Belakang: Diperkirakan sepertiga pasien dengan spondiloartritis aksial 
khususnya AS berkembang menjadi derajat aktifitas berat sehingga meningkatkan 
mortalitasnya menjadi 50%. Sementara itu morbiditasnya cukup tinggi karena SpA 
mengakibatkan kaku dan nyeri sendi, kecacatan, keterbatasan gerak sehingga 
menurunkan kualitas hidup serta membuat beban bagi penderitanya. Data di 
Amerika melaporkan biaya yang dibutuhkan penderita berkisar $6.353 
pertahunnya. Akan tetapi, sampai saat ini pengobatan SpA kurang memuaskan 
karena patogenesis SpA belum diketahui secara pasti dan jelas. Diduga platelet 
berperan dalam patogenesis SpA yang didasari penelitian yang menemukan 
sejumlah mikropartikel platelet pada pemeriksaan analisa flow cytometry cairan 
sinovial pasien rematik sendi. Sementara itu, penilaian aktifitas penyakit saat ini 
menggunakan CRP dan LED ternyata memiliki sensitivitas dan spesifisitas rendah 
sehingga dicari biomarker lain seperti MPV. Hubungan MPV dengan aktifitas 
penyakit SpA aksial di Indonesia belum pernah diteliti. 
Tujuan: Menentukan hubungan nilai MPV dengan aktifitas penyakit 
spondiloartritis menggunakan skor ASDAS-CRP pada pasien spondiloatritis aksial 
di Instalasi rawat jalan rematologi RSUD Dr Soetomo Surabaya. 
Metode: Penelitian observasional dengan desain cross sectional ini melibatkan 40 
subjek penelitian spondiloatritis aksial yang ditegakkan berdasarkan kriteria ASAS 
tahun 2010. Variabel yang diteliti adalah nilai MPV yang diukur menggunakan 
análisis darah sysmex XN 1000 sementara aktifitas penyakit spondiloartritis aksial 
diukur menggunakan skor ASDAS-CRP. Hubungan MPV dengan skor ASDAS- 
CRP dianalisis dengan uji Pearson sesuai sifat masing-masing variabel. 
Hasil: Dari 40 subjek penelitian, didapatkan perbandingan laki-laki dan wanita 1:1 
dengan rerata usia 37,48 ± 11,28 tahun. Mayoritas subjek penelitian dengan 
aktifitas penyakit spondiloartritis yang tinggi (rerata skor ASDAS-CRP 3,1 ±1,03) 
dan nilai MPV rerata 9,3 ± 0,68 fL. Analisis Pearson menunjukkan korelasi negatif 
antara MPV dengan skor ASDAS-CRP dengan r 0,404 dan p 0,01 (korelasi sedang). 
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara nilai MPV dengan aktifitas 
penyakit spondiloartritis yang diukur dengan skor ASDAS-CRP. MPV dapat 
digunakan sebagai marker monitoring aktifitas penyakit spondiloartritis aksial. 
 

Kata kunci: MPV, ASDAS, Spondiloartritis aksial. 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  KARYA TULIS AKHIR             HUBUNGAN MEAN PLATELET…..        SRIYANTI DEWI SARTIKA SIRAIT 


	COVER
	LEMBAR PENGESAHAN
	PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	DAFTAR SINGKATAN
	BAB 1 PENDAHULUAN
	BAB 2 TINJAUAN KEPUSTAKAAN
	BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN
	BAB 4 METODE PENELITIAN
	BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
	BAB 6 PEMBAHASAN
	BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



