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Laki-laki Perokok Aktif

Smoking Period and Number of Cigarette Consumption with Thrombocyte among
Active Male Smokers

Rini Sundari, Dinyar Supiadi Widjaya, Aditia Nugraha

Program Studi Pendidikan Dokter Laboratorium Patologi Klinik Fakultas
Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi

ABSTRAK

Jumlah perokok dan jumlah rokok yang dikonsumsi mengalami
peningkatan dari waktu ke waktu. Rokok dapat memengaruhi trombosit yang
dapat menyebabkan gangguan kardiovaskular. Penelitian ini merupakan penelitian
potong lintang yang bertujuan untuk menganalisis lama merokok dan jumlah
rokok yang dikonsumsi terhadap jumlah trombosit, mean platelet volume (MPV),
platelet distribution width (PDW), platelet crit (PCT), dan platelet large cell ratio
(PLCR). Penelitian dilakukan di Pabrik Garmen Cimahi pada tahun 2014 yang
diikuti oleh 31 laki-laki perokok aktif berusia 19 - 50 (32,97 +10,28) tahun, 70,9%
di antaranya sebagai perokok sedang. Analisis data dilakukan secara deskriptif, uji
normalitas Shapiro-Wilk, dan uji korelasi Spearman’s rho. Peserta telah merokok
selama minimal dan maksimal dengan rata-rata (+ SB), yaitu 3 - 25 tahun (10,48 +
6,33) dan konsumsi rokok sebanyak 5 - 25 batang per hari (13,10 + 4,99). Jumlah
trombosit 171 - 422 (280,9 +56,2) x 10^3sel/mm3, MPV 8,8 - 13,6 (10,14 +0,93)
fL, PDW 8,7 - 13,8 (10,27 +1,22) fL, PLCR 14,4 - 38,8% (24,91 +5,46), dan
PCT0,1 - 0,4%(0,28 +0,06). Sebaran ukuran trombosit ditemukan normal, namun
dengan ukuran besar sesuai nilai MPV dan PLCR yang tinggi. PCT normal
berkorelasi sangat kuat dengan jumlah trombosit. Jumlah batang rokok yang
dikonsumsi berkorelasi lemah dengan lamanya merokok. Lama merokok dan
jumlah rokok yang dikonsumsi berkorelasi negatif dengan jumlah trombosit,
MPV, PDW maupun PLCR.

Kata kunci: Jumlah Konsumsi Rokok, Lama Merokok, Parameter Trombosit
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ABSTRAK

Latar Belakang : Merokok merupakan faktor risiko beberapa macam penyakit.
Salah satu mekanisme yang berperan penting adalah proses aterotrombosis. Proses
ini dapat dipicu oleh agregasi trombosit. Nikotin dan senyawa oksidan yang
terkandung dalam rokok merangsang ekskresi metabolit tromboksan dan
menghambat pelepasan senyawa nitric oxide, yang memiliki peran dalam
peningkatan aktivitas trombosit. Tujuan : Membuktikan hubungan antara lama
merokok dengan agregasi trombosit serta hubungan antara jumlah batang
rokok/hari dengan agregasi trombosit pada mahasiswa di lingkungan Universitas
Diponegoro. Metode : Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik
dengan rancangan belah lintang. Subyek penelitian yaitu 22 pria perokok dari
kalangan mahasiswa di lingkungan Universitas Diponegoro. Teknik pengambilan
sampel menggunakan metode consecutive sampling. Pemeriksaan agregasi
trombosit dilakukan dengan metode sediaan apus darah tepi. Pengambilan sampel
darah dilakukan setelah 12 jam puasa. Analisis data penelitian menggunakan uji
korelasi Pearson dan uji Spearman. Hasil : Terdapat 22 pria perokok yang sehat
dengan rerata usia 21±2 tahun. Subyek merokok rata-rata sebanyak 10±6 batang
per hari selama 54±32 bulan. Nilai rerata agregasi trombosit sebesar 68±8%
dengan interpretasi normoagregasi. Hasil analisis uji Pearson antara lama
merokok dengan agregasi trombosit tidak didapatkan hubungan yang bermakna
(p=0,189, p>0,05). Hasil analisis uji Spearman antara jumlah rokok/hari dengan
agregasi trombosit tidak didapatkan hubungan yang bermakna (p=0,439, p>0.05).
Kesimpulan : Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara lama merokok
dengan agregasi trombosit, serta tidak terdapat hubungan yang bermakna antara
jumlah batang rokok/hari yang dikonsumsi dengan agregasi trombosit pada
mahasiswa di lingkungan Universitas Diponegoro.

Kata Kunci : Merokok, Trombosit, Agregasi
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Abstrak

Merokok merupakan salah satu penyebab masalah kesehatan terbanyak di
dunia yang menyebabkan kematian. World Health Organization (WHO)
menunjukkan bahwa 6 juta orang meninggal sebagai perokok aktif dan 890 ribu
orang meninggal sebagai perokok pasif. Beberapa penelitian menyatakan bahwa
merokok dapat memengaruhi komponen – komponen darah, misalnya eritrosit,
leukosit dan trombosit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
merokok dengan kadar hemoglobin dan trombosit pada perokok dewasa. Jenis
penelitian ialah deskriptif analitik dengan desain potong lintang yang dilakukan
pada 30 mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sam
Ratulangi Manado. Uji statistik menggunakan One Way Anova pada kadar
hemoglobin dan uji Kruskall-Walis pada kadar trombosit. Responden terbanyak
memiliki kadar hemoglobin normal yaitu 21 orang (70%) dan kadar hemoglobin
tinggi sebanyak 9 orang (30%).  Hasil uji One Way Anova mendapatkan nilai P =
0,634. Seluruh responden (100%) memiliki kadar trombosit normal. Hasil uji
Kruskall-Walis mendapatkan nilai P = 0,471. Simpulan: Tidak terdapat hubungan
bermakna antara merokok dengan kadar hemoglobin dan trombosit.

Kata Kunci : Merokok, Kadar Hemoglobin, Kadar Trombosit
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ABSTRAK

Merokok menyebabkan penyakit dan kecacatan serta membahayakan
hampir setiap organ tubuh manusia. Efek merokok pada tubuh berupa terjadinya
respon inflamasi sistemik yaitu melalui stimulasi sistem hematopoietik yang
terutama terjadi dalam sumsum tulang, berupa peningkatan produksi eritrosit dan
leukosit serta penurunan MCV dan trombosit. Pengaruh rokok terhadap trombosit
ialah terjadinya peningkatan aterosklerosis serta faktor risiko terjadinya penyakit
ateroklerosis yang diakibatkan oleh peningkatan mean platelet volume (MPV).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh merokok terhadap kadar
trombosit mahasiswa Universitas Sam Ratulangi. Jenis penelitian ialah
retrospektif. Uji statistik menggunakan Pearson Product Moment. Terdapat 51
mahasiswa laki-laki dari Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi sebagai
subyek penelitian. Hasil penelitian mendapatkan subyek terbanyak memiliki kadar
trombosit normal yaitu 48 mahasiswa (94,1%) dan hanya tiga mahasiswa (5,9%)
dengan kadar trombosit tinggi; tidak terdapat subyek dengan kadar trombosit
rendah. Hasil uji Pearson Product Moment pengaruh merokok (lama merokok dan
jumlah rokok harian) terhadap kadar trombosit mahasiswa mendapatkan nilai
P=0,985 dan P=0,104. Simpulan: Tidak terdapat pengaruh bermakna dari
merokok terhadap kadar trombosit.

Kata kunci: Merokok, Kadar Trombosit
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Gambran jumlah trombosit pada perokok aktif dan pasif
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ABSTRAK

Merokok merupakan salah satu faktor resiko terjadinya penyakit
aterosklerosis dan gangguan kardiovaskuler. Pengaruh rokok pada trombosit dapat
menyebabkan peningkatan asteroklerosis adalah penyempitan dan penebalan
arteri dan menjadi faktor resiko terjadinya penyakit eteroklerotik akibat
peningkatan Mean Platelet Volume. Dampak rokok terhadap sistem hematologi
antara lain dengan meningkatnya agregasi trombosit. Seseorang dikategorikan
sebagai perokok aktif apa bila merokok setiap hari dalam jangka waktu minimal
enam bulan selama hidupnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui jumlah
trombosit pada perokok aktif dan pasif Studi Di RT 01 Rw 02 Dusun Candi
Mulyono Kecamatan Jombang.Penelitian ini bersifat Deskriptif dan
menggunakan populasi sebanyak 50 orang masyarakat Desa Candy Mulyono
Kecamatan Jombang, pengambilan sampling dilakukan secara purpose sampling
sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 15 orang perokok aktif dan
15 orang perokok pasif alat yang digunakan kamar hitung, mikroskop. Tes yang
digunakan yaitu metode langsung atau manual kemudian dilakukan pengumpulan
data pengolahan dan analisa data menggunakan presentase. Hasil penelitian
didapatkan hasil 7 responden pada perokok aktif (47%) memiliki jumlah
trombosit yang normal, rendah 3 (20%), tinggi 5 (33%),. Sedangkan perokok pasif
didapatkan hasil yaitu 11 responden (73%) memiliki jumlah trombosit yang
tinggi, rendah 0 (0%), normal 4 (27%). Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan yaitu sebagian  besar perokok aktif  memiliki kategori normal
sedangkan pada perokok pasif memiliki kategori trombosit  yang tinggi karena
hasil yang diperoleh lebih dari normal.

Kata kunci: Ateroklerosis, Trombosit, Perokok Aktif Dan Perokok Pasif
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ABSTRAK

Latar Belakang  Merokok adalah tindakan menghisap asap yang berasal dari
pembakaran tembakau, baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa.
Saat ini diperkirakan jumlah perokok di dunia ada sekitar 1,3 miliar. Korban
meninggal akibat mengkonsumsi tembakau sekarang ini berjumlah 5 juta orang
tiap tahun. Jumlah kematian akan berlipat ganda mencapai 10 juta orang per tahun
pada tahun 2020 jika konsumsi tembakau terus meningkat. Tujuan  Membuktikan
adanya pengaruh rokok terhadap jumlah trombosit pada relawan laki-laki di Kota
Cirebon. Metode Penelitian menggunakan rancangan penelitian analitik untuk
mencari pengaruh rokok terhadap jumlah trombosit pada relawan laku-laki di
Kota Cirebon. Untuk menghitung jumlah trombosit menggunakan metodologi
cara langsung (Rees and Ecker). Cara sampling menggunakan purposive sampling
technique dengan besar sampel pada penelitian ini 60 orang. 30 orang perokok
dengan kriteria perokok aktif, rokok filter, jenis kelamin laki-laki, berusia 16-35,
Rokok > 10 batang/hari, merokok > 1 tahun dan 30 orang yang bukan perokok
dengan kriteria bukan perokok pasif, jenis kelamin laki-laki, berusia 16-35.
Analisis data menggunakan statistik inferensial jenis analisis korelasional
menggunakan rumus Eta untuk mengukur hubungan atau asosiasi jumlah
trombosit sebagai variabel interval dan rokok yang dihisap sebagai variabel
nominal. Hasil Dari penelitian yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 desember
2014 di Laboratorium FK Unswagati dengan (p= 0,05) diperoleh hasil bahwa
hipotesis pada penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.
Perokok memiliki jumlah trombosit lebih banyak dibandingkan bukan perokok
walaupun keduanya termasuk kedalam kategori trombosit normal.

Kata Kunci: Rees andEcker, purposive sampling technique, trombosit.
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Pengaruh Pemberian Sari Batang Nanas (Ananas comosus) terhadap Total
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ABSTRAK

Latar Belakang: Asap rokok merupakan salah satu faktor risiko terjadinya
penyakit kardiovaskular dan berperan dalam patogenesis aterosklerosis. Agregasi
platelet meningkat bersamaan dengan adanya paparan asap rokok. Peningkatan
agregasi platelet tersebut dapat meningkatkan risiko arterial thrombi. Bromelain
pada sari batang nanas merupakan zat antitrombotik yang dapat menurunkan
tingkat agregasi platelet akibat paparan asap rokok.  Method: Enam belas tikus
wistar dalam kelompok kontrol dan perlakuan digunakan dalam penelitian.
Kelompok kontrol dan dua kelompok perlakuan dipapar 2 batang rokok per hari
selama 30 hari. Dua kelompok perlakuan diberikan sari batang nanas yang
mengandung bromelain masingmasing sebanyak 20mg/kgBB dan 40 mg/kgBB.
Total trombosit kemudian diukur pada akhir penelitian. Results: Terdapat
peningkatan total trombosit setelah pemberian sari batang nanas pada tikus yang
terpapar asap rokok. Pemberian sari batang nanas berpengaruh terhadap total
trombosit tikus wistar yang diberi paparan asap rokok (p=0.044).  Conclusion:
Pemberian sari batang nanas dapat meningkatkan total trombosit yang mengalami
penurunan akibat paparan asap rokok.

Kata kunci: Sari Batang Nanas, Enzim Bromelain, Total Trombosit, Paparan
Asap Rokok
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ABSTRAK

Perokok pasif yang terpapar asap rokok di dalam rumah diketahui mencapai 78,4
persen. Asap rokok yang terhirup seseorang di dalam ruangan jauh lebih
berbahaya dibandingkan di ruangan terbuka. Setiap hembusan asap rokok dari
perokok aktif mengandung 1015 radikal bebas yang merupakan sumber utama
penyebab stres oksidatif. Keberadaan radikal bebas akan memicu aktivasi gen
inflamasi sehingga sel endotelial teraktivasi, disfungsi, dan luka. Stres oksidatif
juga mengakibatkan pembentukan trombosit yang banyak (trombogenesis) diikuti
pembentukan fibrin dan trombin berlebihan, sehingga terbentuk trombus di
jaringan endotelial membentuk flak penyebab aterosklerosis. Penelitian ini
bertujuan untuk memberikan gambaran trombositosis sebagai faktor risiko
peningkatan aterosklerosis pada perokok pasif di Kecamatan Pahandut Kota
Palangka Raya. Dalam penelitian ini digunakan metode desktiptif observasional
dengan rancangan cross sectional. Sampel sebanyak 45 orang diperoleh dengan
teknik purposive sampling dengan kriteria kriteria: responden merupakan perokok
pasif, ibu rumah tangga, terpapar asap rokok >5 tahun, tidak memiliki riwayat
penyakit, dan bersedia menjadi responden. Pemeriksaan jumlah trombosit
dianalisa dengan metode otomatis menggunakan Hematology Analyzer. Hasil
penelitian menunjukkan sebesar 6,7% perokok pasif ditemukan jumlah trombosit
tinggi (trombositosis). Jumlah trombosit tinggi pada 8,7% perokok pasif yang
diakibatkan oleh paparan asap rokok dari perokok aktif dapat membahayakan
perokok pasif terutama terhadap risiko terjadinya aterosklerosis. Oleh sebab itu,
perlu tindakan preventif dan edukatif baik pada perokok pasif maupun aktif untuk
bersama-sama mencegah bahaya asap rokok terhadap risiko aterosklerosis.

Kata kunci : Perokok Pasif, Trombosit, Aterosklerosis, Hematology  Analyzer
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