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pasien dengan infeksi Helicobacter pylori positif dan
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ABSTRACT
Background: H. Pylori cause one of the most common human
infections, being present in the gastric mucosa of more than a half
of the world population. H. pylori infection can be detected by
testing antibodies (IgA and IgG) in serum or saliva. Platelets play an
important role in the pathogenesis of abnormalities associated with
local or systemic inflammation through the release of thrombotic and
inflammatory agents. Mean Platelet Volume (MPV) has long been
known as a marker of inflammation and this role has been shown
previously in various gastrointestinal disorders. Platelet distribution
width (PDW) is a platelet index that reflects variations in platelet size.
Methods: Thirty-two consecutive dyspepsia patient who fulfilled the
criteria were included. Platelet levels, MPV, PDW, are promising in each

patient. We changed the differences in platelets, MPV, PDW patients,
dyspepsia with positif and negatif H. pylori infection. Data were
analyzed using SPSS version 20 for windows.
Results: Most of respondents were females (71.9%) and 56±17.45
years old for the average age. The mean of hemoglobin level was
13.47±1.59 g/dL, followed by 11,33±1,71 fL for MPV, 10,7±0,75fL
for PDW, and positif H.pylori infection in 56,3% of respondents. There
were no differences in platelets, MPV, PDW significantly between the
population groups of H. pylori positif and H. pylori negatif (P>0.05)
Conclusion: There were no differences in platelets, MPV, PDW
significantly between the population group H. pylori positif and H.
pylori negatif.
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Latar Belakang: H. pylori adalah penyebab paling umum dari
gastritis kronis dan menginfeksi lebih dari separuh populasi dunia.
Infeksi H. pylori dapat dideteksi dengan menguji antibodi (IgA dan
IgG) dalam serum atau air liur. Trombosit memainkan peran penting
dalam patogenesis kelainan yang terkait dengan peradangan lokal
atau sistemik melalui pelepasan agen trombotik dan inflamasi.
Mean Platelet Volume (MPV) telah lama dikenal sebagai penanda
peradangan dan peran ini telah ditunjukkan sebelumnya pada
berbagai kelainan gastrointestinal. Platelet distribution width (PDW)
adalah indeks platelet yang mencerminkan variasi ukuran platelet.
Metode: Tiga dua pasien dispepsia yang memenuhi kriteria
diikutsertakan dalam penelitian ini. Kadar Trombosit, MPV, PDW,
diuji pada setiap pasien. Kami menyelidiki perbedaan Trombosit,

MPV, PDW pasien dispepsia dengan infeksi H. Pylori positif dan
negatif. Data dianalisis menggunakan piranti lunak SPSS versi 20
untuk Windows.
Hasil: Sebagian besar responden adalah perempuan (71,9%) dan
rata-rata usia responden adalah 56±17,45 tahun. Rata-rata kadar
hemoglobin adalah 13,47±1,59 g/dL, diikuti dengan 11,33±1,71 fL
untuk MPV, 10,7±0,75fL untuk PDW, dan positif infeksi H.pylori pada
56,3% responden. Tidak terdapat perbedaan Trombosit, MPV, PDW
secara bermakna antara kelompok populasi H. pylori positif dan H.
pylori negatif (P>0,05)
Kesimpulan: Tidak terdapat perbedaan Trombosit, MPV, PDW secara
bermakna antara kelompok populasi H. pylori positif dan H. pylori
negatif.

Kata kunci: H. pylori, Trombosit, MPV, PDW, Dispepsia.
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PENDAHULUAN
H. pylori adalah penyebab paling umum dari gastritis kronis dan menginfeksi lebih dari separuh populasi dunia.1 Bakteri ini juga terkait dengan berbagai
penyakit mulai dari gastritis asimtomatik sampai
ulkus gaster berat yang bisa berkembang menjadi
keganasan gaster. Sejumlah laporan telah mengkonfirmasi hubungan antara kehadiran H. pylori
pada mukosa lambung dengan peningkatan risiko
karsinoma lambung.1 Beberapa penelitian seroepidemiologi juga menunjukkan bahwa adanya antibodi IgG serum terhadap H. pylori berhubungan
dengan peningkatan risiko pengembangan penyakit tukak peptik dan tukak duodenum.2 Deteksi
antibodi merupakan langkah penting dalam
pengelolaan dan pencegahan komplikasi serius
dari infeksi H. pylori.1,2 Pengukuran simultan kadar
antibodi serum imunoglobulin G (IgG), M (IgM),
dan A (IgA) terhadap H. pylori dapat digunakan
untuk menentukan prevalensi infeksi akut dan
kronis.2 Telah dilaporkan bahwa titer IgA dan IgG
anti H. pylori menunjukkan adanya infeksi kronis
dan terkait dengan usia.
Trombosit atau platelet merupakan unsur darah
yang berfungsi menjaga homeostasis. Trombosit
memainkan peran penting dalam patogenesis
kelainan yang terkait dengan peradangan lokal
atau sistemik melalui pelepasan agen trombotik
dan inflamasi.3 Volume platelet rata-rata / Mean
Platelet Volume (MPV) adalah penanda fungsi dan
aktifitas platelet dimana platelet berukuran besar
secara hemostatik lebih aktif.4 MPV telah lama
dikenal sebagai penanda peradangan dan peran
ini telah ditunjukkan sebelumnya pada berbagai
kelainan gastrointestinal. Platelet distribution width
(PDW) adalah indeks platelet yang mencerminkan
variasi ukuran platelet.4 Penggunaan rasio platelet
terhadap limfosit pun telah lama dijadikan acuan
parameter hematologi untuk memprediksi respon
inflamasi sistemik kronis pada keganasan.5
H. pylori dapat didiagnosis dengan berbagai
pemeriksaan, yakni tes urease, pemeriksaan histologis, kultur, dan pemeriksaan PCR spesimen biopsi
dari endoskopi. Prosedur non-invasif meliputi tes
serologis untuk mendeteksi antibodi IgG terhadap
H. pylori baik secara in vitro maupun in vivo dan
pemeriksaan Urea Breath Test.2 Infeksi H. pylori
dapat dideteksi dengan menguji antibodi (IgA dan
IgG) dalam serum atau air liur. Pemeriksaan ELISA
adalah metode terbaik untuk uji serologi karena
sederhana, kehandalan dan biaya rendah. ELISA
memiliki sensitifitas dan spesifisitas lebih dari 90%.
Alternatif uji lain adalah tes aglutinasi lateks, western blot dan immunochromatography. Baik aglutinasi lateks dan teknik immuno-kromatografi sering
digunakan sebagai rapid diagnostic test karena
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mudah dilakukan. Hasil yang diperoleh bergantung
pada antigen yang digunakan, usia, kelompok etnis
dan kompetensi petugas laboratorium.6
Tes serologis terhadap H. pylori dalam penelitian epidemiologi memungkinkan kita untuk
menyaring pasien yang menderita dispepsia sebelum tindakan endoskopi dan sebagai tindak lanjut
jangka panjang monitoring pemberian terapi.7
Akan tetapi, disamping tes serologis, pemeriksaan
darah lengkap dengan melakukan evaluasi terhadap
karakteristik platelet pada pasien dengan infeksi
H.pylori juga menunjukkan ciri khas tertentu.8
Namun evaluasi terhadap penanda infeksi H.pylori
menggunakan parameter platelet seperti hitung
platelet, MPV, dan PDW belum banyak dilakukan.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi hubungan hitung trombosit, MPV,
dan PDW antara pasien dengan infeksi Helicobacter
pylori positif dan negatif di RSUP H. Adam Malik,
Medan, Indonesia.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian analitik
observasional, dengan rancangan penelitian cross
sectional (potong lintang) untuk mengetahui perbedaan trombosit, mean platelet volume dan platelet
distribution width pada penderita helicobacter
pylori positif dan negatif. Penelitian dilakukan di
RSUP H. Adam Malik Medan dimulai pada bulan
Oktober sampai November 2018.
Populasi target pada penelitian ini adalah
penderita dengan dispepsia. Populasi terjangkau
adalah penderita dengan dispepsia yang berobat ke
RSUP H. Adam Malik Medan. Sedangkan sampel
adalah populasi terjangkau yang memenuhi kriteria
inklusi. Adapun kriteria inklusi pada penelitian ini
adalah: 1) Penderita dispepsia yang berobat SMF
Penyakit Dalam RSUP. H. Adam Malik dan RS USU
Medan; dan 2) Tidak mendapat terapi eradikasi H.
pylori. Sedangkan kriteria eksklusi pada studi ini
adalah: 1) Pernah menjalani tindakan operasi saluran cerna, misalnya reseksi lambung; 2) Adanya
penyakit keganasan lain; 3) Mendapat kemoterapi;
4) Penderita dengan riwayat penyakit autoimun;
5) Penderita dengan gangguan sistem pembekuan
darah; dan 6) Penyakit infeksi akut
Dispepsia didefenisikan sebagai rasa tidak
nyaman yang berasal dari daerah abdomen bagian
atas, dapat berupa salah satu atau beberapa gejala
berikut yaitu: nyeri epigastrium, rasa terbakar
di epigastrium, rasa penuh setelah makan, cepat
kenyang, rasa kembung pada saluran cerna atas,
mual, muntah, dan sendawa yang bersifat nyeri
kronis atau berulang.
Bahan pemeriksaan laboratorium berupa
darah, serum atau plasma tanpa antikoagulan
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untuk pemeriksaan anti IgG H. pylori dan anti
IgA H. pylori. Pemeriksaan dengan metode ELISA
menggunakan alat Chemwell. Bahan pemeriksaan
laboratorium berupa darah dengan antikoagulan
EDTA untuk pemeriksaan trombosit, diperiksa di
bawah 5 jam dengan menggunakan alat automatic
cell counter analyzer Sysmex XN-1000.
Analisis data hasil penelitian disajikan dalam
bentuk tabel karakteristik subjek penelitian.
Perbedaan jumlah trombosit, MPV dan PDW
pada penderita H. pylori positif dan negatif dengan
menggunakan uji t test tidak berpasangan bila
distribusi normal dan menggunakan uji Mann
Whitney bila distribusi tidak normal. Seluruh data
dianalisis menggunakan piranti lunak SPSS versi
20 untuk Windows.

HASIL
Pada penelitian ini diperoleh 32 subjek yang
memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Pada
pengukuran awal di peroleh kadar minimum trombosit dengan hasil 188.000 mcL. Sedangkan kadar
maksimum trombosit adalah 423.000 mcL, dengan
nilai rata-rata sebesar 301.750±68.751 mcL. Kadar
minimum MPV dengan hasil 8,8 fL. Sedangkan
kadar maksimum MPV 11,8 fL, dengan nilai
rata-rata sebesar 11,33±1,71 fL. Penelitian ini juga
Tabel 1 Karakteristik Subjek Penelitian
Variabel

N (%)

Rerata±SB

Jenis Kelamin
Laki-laki

9 (28,1%)

Perempuan

23 (71,9%)

Umur (Tahun)

56±17,45

Hemoglobin (g/dL)

13.47±1,59

Leukosit (/mcL)

8.880,63±3.169,60

Trombosit (/mcL)

301.750±68.751

MPV (fL)

11,33±1,71

PDW (fL)

10,7±0,75

Infeksi H. pylori
Positif

18 (56,3%)

Negatif

14(43,7%)

Tabel 2 A
 nalisis Hubungan Infeksi H. pylori Positif Dan Negatif
dengan Trombosit, MPV Dan PDW
Infeksi H.pylori
Variabel

Positif

Negatif

Nilai p

Trombosit

322.111±70.442

275.571±58.911

0,056

MPV

9,98±0,58

10,19±0,95

0,448

PDW

10,99±1,29

11,76±2,12

0,211
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menemukan bahwa kadar minimum PDW yang
diperoleh adalah sebesar 8,7%. Sedangkan kadar
maksimum PDW 15,7%, dengan nilai rata-rata
10,7±0,75% (Tabel 1). Kemudian pada pengukuran
awal diperoleh sebanyak 18 (56,3%) pasien memiliki kadar H. pylori yang positif. Sedangkan pasien
yang memiliki kadar H. pylori yang negatif adalah
sebesar 14 (43,7%) pasien (Tabel 1).
Uji statistic menggunakan T-Independent
menunjukkan hasil tidak terdapat perbedaan trombosit yang bermakna antara kelompok populasi
H. Pylori positif dan H. Pylori negatif dengan nilai
p = 0.056. Tidak terdapat perbedaan MPV yang
bermakna antara kelompok populasi H. Pylori
positif dan H. Pylori negatif dengan nilai p = 0.448.
Demikian juga tidak terdapat perbedaan PDW
yang bermakna antara kelompok populasi H. pylori
positif dan H. pylori negatif dengan nilai p = 0.211
(Tabel 2)

PEMBAHASAN
Penelitian ini melibatkan 32 pasien yang dispepsia
yang memenuhi kriteria penelitian yang terdiri
atas laki-laki 9 (28,1%) dan perempuan 23 orang
(71,9 %). Berbeda dengan hasil penelitian yang
dilakukan Ali SA dkk 2017 diperoleh laki – laki
dan perempuan sama banyaknya menderita infeksi
H. pylori, yaitu 60 (50% ) laki – laki dan 60 (50%)
perempuan.8 Sedangkan pada penelitian Yeniova
AO dkk tahun 2013 diperoleh hasil bahwa jenis
kelamin perempuan lebih banyak menderita
infeksi H. pylori, 97 (57,7%), sedangkan laki –laki
70(60,9%).9
Usia pasien pada penelitian ini bervariasi
dengan populasi termuda 23 tahun dan tertua
87 tahun, dengan rata-rata usia 56±17,45 tahun.
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ali SA
dkk diperoleh rata – rata usia menderita infeksi
H. pylori adalah 30,22±1,92 tahun.7 Sedangkan
pada penelitian Yeniova AO dkk diperoleh rata –
rata usia pasien yang menderita infeksi H. pylori
adalah 40,33±13,3 tahun.9
Pada penelitian ini diperoleh 18 (56,3%)
pasien yang memiliki kadar H. pylori yang positif.
Sedangkan pasien yang memiliki kadar H. pylori
yang negatif adalah 14 (43,7%) orang. Berbeda
dengan penelitian yang dilakukan oleh Umit H
dkk dimana diperoleh pasien yang memiliki kadar
H. pylori positif adalah sebanyak 1.701 pasien,
sedangkan pasien yang memiliki kadar H. pylori
negatif adalah 3.122 pasien.10
Pada penelitian ini diperoleh kadar trombosit dengan H. pylori positif 322.111±70.442/
μL dan H. pylori negatif 275.571±58.911/μL.
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Dag
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B dkk tahun 2018 menunjukkan bahwa kadar
trombosit sebelum dilakukan eradikasi H. pylori
adalah 256.730±66.380/mm3 dan kadarnya
meningkat setelah dilakukan eradikasi, yaitu
287.080±59.240 mm3,11 Trombosit secara aktif
terlibat dalam homeostasis, peradangan, imunitas
dan regenerasi jaringan, proses fisiologis dan patologis lainnya. Trombosit memainkan peran penting
dalam patogenesis gangguan yang terkait dengan
peradangan lokal atau sistemik, agen trombotik
dan inflamasi dilepaskan dari platelet dapat menyebabkan komplikasi.11
Pada penelitian ini diperoleh kadar MPV
dengan H. pylori positif 9,98±0,58 fL dan H. pylori
negatif 10,19±0,95 fL. Penelitian Dag B dkk, kadar
MPV sebelum dilakukan eradikasi H. pylori adalah
9.53±1.63 fL dan kadarnya menurun setelah dilakukan eradikasi yaitu 8.61±1.48 fL.11 Sedangkan pada
penelitian yang dilakukan Ali SA dkk di peroleh
jumlah trombosit, PDW secara statistik menurun
secara bermakna, disisi lain MPV ditemukan
dengan kadar yang lebih tinggi pada pasien
infeksi H. pylori dibandingkan dengan kelompok
kontrol yang sehat dengan nilai p = 0,03, 0,01 dan
0,00.8 Volume trombosit rata-rata (MPV) adalah
penanda aktivas fungsi platelet dan aktivasi, trombosit besar adalah secara proses hemostatik lebih
aktif. MPV telah lama dikenal sebagai penanda
peradangan dan perannya telah ditunjukkan sebelumnya dalam berbagai kelainan gastrointestinal,
sedangkan (PDW) mencerminkan bagaimana
ukuran platelet.8
Kadar PDW dengan H. pylori positif 10,99±1,29
dan H. pylori negatif 11,76±2,12. Sesuai dengan
penelitian yang dilakukan Fadellala dkk tahun
2018, dimana didapatkan hasil PDW yang positif H. Pylori 10,03±1,09% dengan PDW kontrol
11,08±2,04%.12 PDW merupakan indikasi variasi
dalam ukuran trombosit yang dapat menjadi tanda
trombosit aktif. PDW adalah alat yang cukup baik
untuk membedakan trombositemia esensial (PDW
meningkat) dari trombositosis reaktif (PDW
normal). PDW adalah kurva distribusi trombosit
yang diukur pada tingkat 20 % relatif tinggi dalam
kurva distribusi ukuran trombosit, dengan total
tinggi kurva 100. PDW langsung mengukur variabilitas ukuran trombosit, perubahan dengan aktivasi trombosit, dan mencerminkan heterogenitas
indikasi morfologi platelet variasi dalam ukuran
trombosit yang dapat menjadi tanda trombosit
aktif.12
Uji statistik T Independent menunjukkan tidak
terdapat perbedaan trombosit yang bermakna
antara kelompok populasi H. pylori positif dan
H. pylori negatif dengan nilai p = 0.056. Tidak
terdapat perbedaan PDW yang bermakna antara
kelompok populasi H. pylori positif dan H. pylori
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negatif dengan nilai p = 0.211. Demikian juga
tidak terdapat perbedaan MPV yang bermakna
antara kelompok populasi H. pylori positif dan
H. pylori negatif dengan nilai p = 0.448. Berbeda
pada penelitian yang dilakukan Ali SA dkk 2017
di peroleh jumlah trombosit, PDW secara statistic menurun secara bermakna, disisi lain MPV
ditemukan dengan kadar yang lebih tinggi pada
pasien infeksi H. pylori dibandingkan dengan
kelompok kontrol yang sehat dengan nilai
p = 0,03, 0,01 dan 0,00.8
Sedangkan pada penelitian yang dilakukan
Yeniova AO dkk 2013 diperoleh nilai rata-rata
MPV pada pasien dengan infeksi H. pylori adalah
8.57±0,94, nilai rata-rata MPV pada pasien tanpa
infeksi H. pylori adalah 8.53±0,92.9 Tidak ditemuan
perbedaan bermakna antara kedua kelompk
p>0,05.

SIMPULAN
Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat
perbedaan bermakna antara Trombosit, MPV dan
PDW terhadap kelompok dengan H. pylori positif
dan negatif. Selain itu terdapat kecenderungan
bahwa pasien dispepsia yang terinfeksi H. pylori
lebih banyak dibanding yang tidak terinfeksi
H. pylori meskipun tidak bermakna secara statistik.
Berkaitan dengan hal tersebut maka pemeriksaan
serologi dengan menggunakan kombinasi Ig G anti
H. Pylori dan Ig A anti H. pylori dapat dipergunakan sebagai skrining yang baik untuk pemeriksaan H. pylori.
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