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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kadar interleukin 10 pada persalinan aterm dan 
persalinan preterm. Penelitian ini dilaksanakan pada mulai 1 November 2011 sampai dengan 31 Januari 2012 
terhadap Ibu hamil dengan diagnosis persalinan preterm yang dengan usia kehamilan 28-<37 minggu di 
beberapa rumah sakit pendidikan di bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas 
Hasanuddin Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain Cross Sectional study. Jumlah 
sampel sebanyak 48 orang dengan rincian 12 kasus persalinan preterm dan 36 kontrol pasien persalinan 
aterm. Analisis data menggunakan uji mann whitney. Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan 
kadar Interleukin 10  pada ibu dengan persalinan preterm dibandingkan dengan kontrol. (P < 0,05).  
 
Kata kunci : Persalinan preterm, Interleukin 10 
 

Abstract 

This study aims to find out the relationship between the level of interleukin 10; and aterm and 
preterm labor. The research was conducted from November, 2011 until January, 31 2012. The subject were 
pregnant mothers diagnosed and having preterm labor with pregnancy of 28-<37 weeks. The study was 
conducted in the Obstetrics and Gynecology departments of several teaching hospitals of Hasanuddin 
University in Makassar. The research used the Cross Sectional Study design with 48 samples (12 preterm 
labor cases and 36 aterm labor cases as control). The data were analysed by using the mann whithney test. 
 
Keywords :preterm labor, interleukin 10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PENDAHULUAN 

Pada tahun-tahun belakangan ini, persalinan preterm menjadi perhatian utama 

dalam bidang obstetri; karena erat kaitannya dengan morbiditas dan mortalitas perinatal. Di 

Amerika Serikat angka kejadian persalinan preterm berkisar 6 - 10% (Suardana, 2004). 

Pada tahun 2002, 11,9% dari seluruh kelahiran dan 10,4% kehamilan tunggal adalah 

preterm, terjadi peningkatan 7% sejak 1990 (Challis, 2002). Di Asia Tenggara sekitar 3 

juta kasus setiap tahunnya sedangkan di Indonesia masih di atas 10%. Persalinan preterm 

berhubungan dengan 70% kematian perinatal dan lebih dari 75% morbiditas perinatal. Di 

RSUP Ciptomangunkusumo (1986) angka kematian perinatal adalah 70 per 1000 kelahiran 

hidup dan 73% dari seluruh kematian tersebut disebabkan oleh prematuritas. Di RS Kariadi 

(1995) angka kematian perinatal 44,7 per 1000 kelahiran hidup dengan penyebab utama 

prematuritas sebesar 40% (Suardana, 2004). Pada tahun 1997 angka kematian perinatal di 

Indonesia adalah 52,2 per 1000 kelahiran hidup, persalinan kurang bulan penyebab utama 

dari tingginya angka kematian persalinan ini. Di RS. Wahidin Sudirohusodo Makassar, 

pada tahun 2010 terdapat 2,75% kasus persalinan bayi kurang bulan (Hamid, 2011). 

Penyebab pasti persalinan preterm sampai saat ini belum diketahui. Beberapa 

keadaan yang dianggap sebagai faktor resiko persalinan preterm adalah ketuban pecah dini. 

infeksi cairan amnion, riwayat persalinan preterm sebelumnya atau abortus, overdistensi 

uterus, kematian janin, inkompetensi serviks, kelainan uterus, plasentasi yang salah, retensi 

IUD, kelainan medis pada Ibu, induksi persalinan elektif, dan sebab-sebab yang tidak 

diketahui (Suardana, 2004). 

Banyak hal yang masih belum jelas terutama mekanisme persalinan preterm dari 

sudut imunologi, oleh karena fetus merupakan antigen paternal yang asing bagi pihak Ibu 

sehingga wajar bila timbul reaksi penolakan (Romero, 2002). Beberapa tahun terakhir 

diduga ada hubungan antara persalinan preterm dengan korioamnionitis yaitu terjadinya 

invasi bakteri atau mikoplasma diselaput ketuban dan cairan amnion. Meskipun insidennya 

tidak diketahui, namun makin banyak bukti menunjukkan bahwa mungkin sepertiga dari 

persalinan preterm berkaitan dengan korioamnionitis. Masalahnya adalah tidak semua 

korioamnionitis manifes secara klinis, tetapi meskipun secara klinis belum muncul, hal ini 



 
 

sudah cukup untuk merangsang timbulnya prostaglandin yang menentukan terjadinya 

persalinan (Suardana, 2004). 

Mengingat hal tersebut, maka diperlukan intervensi dini dalam  pencegahan ataupun 

penanganan persalinan prematur. Dalam hal ini diperlukan pemahaman mengenai  

etiopatomekanisme dari persalinan prematur untuk identifikasi marker diagnostik dalam 

memprediksi persalinan prematur dan untuk mengembangkan obat-obat yang selektif 

terhadap kontraksi uterus yang aman dan efisien  (Bemal, 2007). 

Proses persalinan  yang berkaitan dengan peningkatan produksi mediator-mediator 

proinflamasi (TNF- α, IL-1β, IL-6, IL-8, MCP-1, dll) oleh jaringan-jaringan gestasi, 

sehingga intervensi yang rasional  adalah  memberikan  anti inflamasi. Dalam hal ini IL-10 

merupakan sitokin antiinflamasi yang diproduksi pada jaringan trofoblas, desidua dan 

korion manusia. Menurunnya produksi basal IL-10 menyebabkan proses inflamasi berjalan 

(Simpson, 2007). Data juga menunjukkan bahwa pemberian infus IL-10 pada tikus yang 

telah diberi endotoksin mampu mencegah persalinan prematur pada tikus (Terron, 2001).  

Hal yang sama juga didapatkan oleh pomini dkk bahwa produksi mediator-mediator 

inflamasi dapat dihambat oleh pemberian IL-10. (Pomini, 2007). Namun penelitian lain 

yang dilakukan menunjukkan bahwa sitokin IL-10 juga dapat berperan dalam 

meningkatkan proses inflamasi pada membran gestasi bagian dalam. (Mitchell, 2007) 

Berdasarkan data tersebut di atas maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan kadar IL-10 pada ibu yang mengalami persalinan aterm dan 

persalinan preterm. Sehingga nantinya dapat dijadikan informasi bagi penatalaksanaan 

persalinan preterm. 

BAHAN DAN CARA KERJA 

 Penelitian ini dilakukan di beberapa rumah sakit pendidikan Bagian Obstetri dan 

Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dimulai pada bulan Agustus 

2011 sampai sampel terpenuhi. Jenis penelitian ini adalah cross sectional study. Subyek 

penelitian adalah Semua ibu hamil dengan diagnosa persalinan preterm dengan yang 

memenuhi kriteria inklusi. Pemeriksaan IL-10 dilakukan dengan mengambil bilasan 

serviks. Getah serviks diambil dengan menggunakan cytobrush kemudian dimasukkan 



 
 

dalam tabung, di beri label dan disimpan dalam kulkas (+4C) hingga pemeriksaan 

dilakukan maksimal 5 jam dari pengambilan sampel. Cytobrush kemudian di campur NaCl 

dan di sentrifugasi dalam suhu +4C kemudian disimpan dalam suhu -80C sampai sampel 

dianalisis menggunakan metode ELISA dengan menggunakan kit ELISA untuk human-IL-

10 (R&D Systems, Minneapolis, MN, USA). Jumlah sampel sebanyak 48 orang dengan 

rincian 12 kasus persalinan preterm dan 36 kontrol pasien persalinan aterm. Analisis data 

menggunakan uji Mann Whitney. 

HASIL  PENELITIAN 

Telah dilakukan penelitian pada populasi ibu yang bersalin di RS dengan jumlah 

total sampel 48. Ditemukan bahwa rata-rata umur partisipan 27.1± 5.55 sedangkan umur 

kehamilan adalah 37.3±4.37 dengan kelompok aterm dan preterm masing-masing 12 (25%) 

dan 36 (75%).  

Kadar IL-10 pada penelitian ini didapatkan dengan nilai rata-rata 30,36±10.65 

pg/ml. Dimana pada kelompok preterm didapatkan rata-rata 41.92 ± 12.52 sedangkan pada 

kelompok aterm didapatkan 26.21 ± 6.49. Dalam hal ini didapatkan perbedaan kadar IL-10 

pada kelompok preterm yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok preterm. 

Kadar IL-10 rata-rata didapatkan dalam penelitian ini pada kelompok aterm (26.21 

± 6.49) hampir sama dengan yang didapatkan pada penelitian sebelumnya namun dilakukan 

pada serviks wanita hamil normal dengan umur kehamilan trimester tiga yaitu 33.8 ± 3.8.  

PEMBAHASAN 

Telah dilakukan penelitian pada populasi ibu yang bersalin di RS dengan jumlah total 

sampel 48. Ditemukan bahwa rata-rata umur partisipan 27.1±5.55 sedangkan umur 

kehamilan adalah 37.3±4.37 dengan kelompok aterm dan preterm masing-masing 12 (25%) 

dan 36 (75%).  

Kadar IL-10 pada penelitian ini didapatkan dengan nilai rata-rata 30,36±10.65 pg/ml. 

Dimana pada kelompok preterm didapatkan rata-rata 41.92 ± 12.52 sedangkan pada 

kelompok aterm didapatkan 26.21 ± 6.49 (secara lengkap lihat tabel 2). Dalam hal ini 

didapatkan perbedaan kadar IL-10 pada kelompok preterm yang lebih tinggi dibandingkan 



 
 

dengan kelompok preterm.(p<0.001). Perbedaan yang bermakna juga didapatkan pada 

kelompok umur beresiko dengan nilai p (0.015) 

Kadar IL-10 rata-rata didapatkan dalam penelitian ini pada kelompok aterm (26.21 

± 6.49) hampir sama dengan yang didapatkan pada penelitian sebelumnya namun dilakukan 

pada serviks wanita hamil normal dengan umur kehamilan trimester tiga yaitu 33.8 ± 3.8 

(Mondenestin,et al., 2007). 

Kadar IL-10 didapatkan berbeda secara bermakna pada kelompok aterm dan 

preterm, dimana hasil IL-10 lebih tinggi pada serviks wanita dengan persalinan prematur 

dibandingkan perslinan aterm. Demikian pula pada kelompok umur beresiko hamil dengan 

kelompok umur yang tidak beresiko untuk hamil, dimana didapatkan kadar IL-10 serviks 

pada kelompok umur beresiko hamil lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok umur 

yang tidak beresiko hamil. Sedangkan pada variabel paritas, dan status abortus tidak 

didapatkan perbedaan kadar IL-10 serviks yang bermakna. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dubicke,dkk yang 

memberikan hasil adanya ekpresi mRNA dan protein dari IL-10 yang lebih tinggi pada 

serviks wanita dengan persalinan prematur, dibandingkan pada wanita dengan persalinan 

normal. Hal ini menunjukkan bahwa lebih tingginya kadar IL-10 pada persalinan prematur 

membuktikan  terjadinya disregulasi sitokin anti inflamasi akibat adanya keadaan patologis 

di serviks dalam hal ini kadar sitokin pro inflamasi meningkat sehingga meransang juga 

pelepasan sitokin anti inflamasi khususnya IL-10 untuk tetap mempertahankan kehamilan 

dengan mencegah pematangan dan dilatasi serviks.  

Dari penelitian ini kita dapat menarik suatu teori bahwa Insufisiensi serviks dan 

persalinan prematur ditandai dengan keadaan inflamasi dimana terjadinya peningkatan 

sitokin-sitokin inflamasi. Ketidakseimbangan antara sitokin-sitokin proinflamasi dan 

antiinflamasi menyebabkan terjadinya persalinan prematur.  

Penelitian ini juga  menunjukkan bahwa mengukur konsentrasi sitokin pada serviks 

selama kehamilan dapat diaplikasikan dan penting dalam memahami dan memonitoring 

keadaan inflamasi pada kehamilan. Dalam kata lain pengukuran kadar IL-10 ini dapat 

digunakan sebagai penanda ataupun prediktor adanya keadaan patologis selama kehamilan 

sehingga dapat digunakan untuk memprediksi hasil luaran persalinan ataupun dapat 



 
 

digunakan sebagai screening untuk mengetahui ke depannya apakah akan terjadi persalinan 

prematur atau persalinan aterm.  

Hal yang menarik juga didapatkan bahwa pada kelopmpok dengan umur beresiko 

hamil, kadar IL-10 cenderung lebih tinggi dibandingkan pada kelompok umur yang tidak 

beresiko. Hal ini menunjukkan bahwa pada mereka dengan kelompok umur yang beresiko 

merupakan kedaan patologis yang memungkinkan terjadinya keadaan inflamasi sehingga 

dapat terjadi persalinan prematur ataupun  keadaan patologis yang lain.  

Namun sayangnya pada penelitian ini hanya sitokin antiinflamasi saja yang diukur. 

Penelitian selanjutnya memungkinkan kita juga untuk mengukur sitokin proinflamasi 

sehingga kita dapat mengukur rasio antara sitokin proinflamasi dan sitokin antiiflamasi. 

Selain itu untuk lebih mengidentifikasi peran IL-10 sebagai prediktor persalinan prematur, 

penelitian sebaliknya digunakan dengan pendekatan uji prognostik ataupun prospektif.  

Selain itu kekurangan pada penelitian ini tidak dilakukan pemeriksaan mikrobiologi 

untuk mengetatui ada atau tidak keterlibatan infeksi dalam proses patologis persalinan 

prematur. Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa proses persalinan 

prematur terjadi kuat akibat adanya proses inflamasi. Inflamasi salah satunya terjadi 

sebagai respon adanya injuri akibat paparan mikroorganisme. Inflamasi dan infeksi telah 

muncul sebagain mekanisme yang paling sering dan penting terjadinya persalinan 

prematur.(Gibbs, 1992; Goldenberg, 2000). Penelitian yang dilakukan Oleh Gupea 

menemukan non-lactobacillus kebanyakan dideteksi pada cairan serviks yaitu 25 %, 

dengan keberadaan Ureaplasma urealyticum berhubungan kuat dengan peningkatan kadar 

IL-6 pada serviks wanita dengan persalinan prematur (Holtz, 2009). Oleh karena itu pada 

penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan pemeriksaan mikrobiologi pada serviks 

wanita dengan persalitan prematur untuk lebih memperjelas proses keterlibatan infeksi 

dalam patomekanisme persalinan prematur. Namun pada penelitian ini proses infeksi 

sebelumnya telah diperkirakan tidak ada karena hanya pasien dengan jumlah lekosit normal 

yang direkrut.  

 

 



 
 

KESIMPULAN 

Kadar IL-10 serviks pada persalinan prematur lebih tinggi dibandingkan dengan 

pada persalinan aterm. Pengukuran kadar IL-10 sebagai sitokin antiinflamasi tidak hanya 

dapat dilakukan di plasenta ataupun cairan amnion tetapi juga dapat dilakukan pada sampel 

yang lebih mudah diambil yaitu pada serviks. Hal ini memungkinkan pengukuran kadar IL-

10 di serviks dapat dipakai sebagia prediktor kemungkinan ada atau tidaknya persalinan 

prematur ataupun keadaan patologis lainnya selama kehamilan. Perlu dilakukan penelitian  

lebih lanjut terutama untuk mengetahui nilai diagnostik ataupun prognostik dari IL-10 

dengan melakukan penelitian Follow-up pada wanita hamil yaitu melakukan pengukuran 

kadar IL-10 serviks pada awal kehamilan kemudian untuk kedepannya melihat hasil luaran 

apakah persalinan prematur atau tidak. 
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Tabel 1. Karakterisrik sampel yang diteliti 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabel 2. Analisis bivariat antara variabel yang diteliti dengan kadar IL-10 

*uji mann whitney   

 

 
Variabel Kategori n (N=48) % 
kelompok Preterm 12 25 

Aterm 36 75 

paritas 0 8 16.7 

1 21 43.8 

2 11 22.9 

3 5 10.4 

4 2 4.2 

5 1 2.1 

pendidikan SD 8 16.7 

SMP  19 39.6 

SMU  21 43.8 

Status abortus Tidak 40 83.3 

  Ya 8 16.7 

Variabel Kategori Kadar IL-10 (rerata+SD) Nilai p 
Umur kehamilan Preterm 41.92 ± 12.52 < 0.001* 

Aterm 26.21 ± 6.49  

Paritas Paritas >2 29.33 ± 6.11 0.78* 

Paritas 0-2 30.57 ± 11.39  

Umur beresiko Ya 36.39  ± 9.44 0.015* 

Tidak 28.56 ± 10.44  

Status abortus Tidak pernah 29.67±10.84 0.174* 

 Pernah 33.82±9.56  



 
 

Grafik 1. Nilai IL-10 berdasarkan kelompok preterm dan aterm. Tanda (*) 
menunjukkan nilai ekstrim  
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