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ABSTRACT
Background: Type 2 reactions or erythema nodosum leprosum is one of
the serious complications of morbus hansen that occurs in patients with
poor cellular immunity to Mycobacterium leprae. There are several factors
considered to cause ENL such as lepromatous leprosy, patients who have
received antileprosy treatment, bacterial index of more than +4, other
infections such as Streptococcus, age less than 40 years, pregnancy,
trauma or surgery, physical and mental stress. Physical and mental stress.
Serotonin is a neurotransmitter that can decrease in a state of mental
stress. This study aims to prove that low serum serotonin levels are a risk
factor for erythema nodosum leprosum in morbus hansen patients.
Method: This study was a case control study conducted at the
Dermatovenereology Polyclinic of Sanglah Hospital Denpasar

which involved 25 subjects of erythema nodosum leprosum and
25 subjects not erythema nodosum leprosum that fulfilled the
inclusion and exclusion criteria, performed venous blood sampling
as material examination serotonin serum level with enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) technique. The collected data was
analyzed using SPSS version 21.0 with Pearson Chi Square test to
obtain Odds Ratio.
Results: This study showed that serum serotonin levels in the case
group were significantly lower than the control group (p<0.05). Odds
ratio for serum serotonin was 12.67 (95% CI=3.308-48.504; p<0.001).
Conclusion: In this study it can be concluded that low serum serotonin
levels are risk factors for erythema nodosum leprosum.
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Latar Belakang: Reaksi tipe 2 atau eritema nodosum leprosum
adalah salah satu komplikasi morbus hansen yang serius yang
terjadi pada penderita dengan imunitas seluler yang buruk terhadap
Mycobacterium leprae. Terdapat beberapa faktor yang dianggap dapat
mencetuskan ENL antara lain kusta lepromatosa, pasien yang telah
mendapatkan pengobatan antikusta, indeks bakteri lebih dari +4,
infeksi lain seperti Streptokokus, usia kurang dari 40 tahun, kehamilan,
trauma atau pembedahan, stres fisik dan mental. Serotonin merupakan
suatu neurotransmiter yang dapat menurun pada keadaan stres
mental. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa bahwa
kadar serotonin serum yang rendah merupakan faktor risiko terjadinya
eritema nodosum leprosum pada pasien morbus hansen.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian case control study yang
dilakukan di Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUP Sanglah Denpasar yang

melibatkan 25 subyek eritema nodosum leprosum dan 25 subyek
bukan eritema nodosum leprosum yang memenuhi kriteria inklusi
dan eksklusi, kemudian dilakukan pengambilan darah vena sebagai
pemeriksaan kadar serotonin serum menggunakan teknik enzymelinked immunosorbent assay (ELISA). Data yang terkumpul dianalisis
menggunakan SPSS versi 21.0 dengan uji Pearson Chi Square untuk
mendapatkan Odds Ratio.
Hasil: Pada penelitian ini didapatkan bahwa kadar serotonin serum
pada kelompok kasus lebih rendah secara bermakna dibandingkan
kelompok kontrol (p<0,05). Odds ratio untuk serotonin serum adalah
12,67 (95% CI=3,308-48,504, p<0,001).
Kesimpulan: Pada penelitian dapat disimpulkan bahwa kadar
serotonin serum yang rendah merupakan faktor risiko terjadinya
eritema nodosum leprosum.

Kata kunci: Eritema nodosum leprosum, serotonin serum.
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PENDAHULUAN
Kusta atau yang dikenal juga sebagai morbus
hansen atau lepra merupakan penyakit infeksi
granulomatosa kronis yang disebabkan oleh
Mycobacterium leprae (M. leprae). Penyakit ini
terutama menyerang saraf perifer dan kulit, tetapi

dapat pula menyerang mukosa, otot, tulang dan
testis.1 Kusta merupakan penyakit menular yang
menimbulkan masalah kompleks bukan hanya dari
segi medis seperti cacat fisik, tetapi juga masalah
sosial dan ekonomi.2
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Berdasarkan laporan World Health Organization
(WHO) yang diterima dari 145 negara di seluruh
dunia, prevalensi penyakit kusta tahun 2015 sebesar 174.608 kasus, dengan angka prevalensi 0,29 per
10.000 penduduk. Indonesia menempati urutan
prevalensi ketiga di dunia setelah India, dan Brazil
dengan jumlah kasus kusta baru sebanyak 17.202
kasus pada tahun 2015 dan 14.553 kasus diantaranya merupakan kasus kusta tipe multibasiler
(MB) baru.3 Berdasarkan data registrasi di rumah
sakit umum pusat Sanglah terdapat 172 kasus baru
kusta selama kurun waktu 2 tahun sejak tahun 2015
hingga 2016, dengan 26 kasus merupakan kasus
kusta yang disertai dengan reaksi eritema nodosum
leprosum (ENL).
Penderita kusta dapat mengalami reaksi kusta
yang merupakan episode akut hipersensitifitas
terhadap M. Leprae yang menyebabkan gangguan
dalam keseimbangan sistem imunologi.4 Dua
reaksi utama yang terjadi pada kusta, yaitu reaksi
tipe I atau reaksi reversal dan reaksi tipe II atau
ENL. Reaksi tipe I terjadi karena adanya peningkatan respon imun seluler, sedangkan reaksi tipe
II disebabkan oleh pembentukan kompleks imun
pada jaringan sehingga terbentuk reaksi inflamasi.5
Pada beberapa studi didapatkan bahwa patogenesis terjadinya ENL terdeteksi kehadiran dari
kedua tipe sitokin baik yang dihasilkan oleh sel
T-helper 1 (Th1) maupun sel T-helper 2 (Th2).6
Pada reaksi ENL terjadi peningkatan secara selektif pada ekspresi mRNA untuk interleukin (IL)-6,
IL-8, IL-10, IL-12 Tumor Necrosis Factor (TNF)-α,
Interferon-gamma (INFγ), dan ekspresi IL-4 dan
IL-5.6
Beberapa faktor yang dianggap dapat mencetuskan ENL antara lain kusta lepromatosa, telah
mendapatkan pengobatan antikusta, indeks bakteri
lebih dari +4, infeksi lain seperti Streptokokus,
usia kurang dari 40 tahun, kehamilan, trauma atau
pembedahan, stres fisik dan mental. Stres fisik dan
mental merupakan salah satu dari beberapa faktor
resiko yang masih memerlukan studi lebih lanjut.7
Stres psikologis terkait hormon menurunkan
produksi serotonin. Serotonin adalah suatu
monoamin neurotransmiter yang berasal dari
Tryptophan, dapat ditemukan pada gastrointestinal, platelet darah dan sistem saraf pusat pada
manusia. Serotonin dipercaya sebagai hormon
yang berperan sebagai pemberi rasa nyaman atau
senang.4 Keadaan gembira dapat meningkatkan
kadar serotonin, sedangkan pada keadaan stres
psikologis dan depresi dapat menurunkan kadar
serotonin.8,9
Neuron serotogenik didistribusikan baik di
raphe dorsalis dan raphe median, yang kemudian
menanggapi berbagai jenis stres, sehingga terjadi
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peningkatan produksi kortisol. Selanjutya kortisol
dirilis dari kelenjar adrenal melintasi pembuluh
darah di otak dan bertindak sebagai reseptor kortisol yang terletak di dorsal raphe neuron serotogenik. Stres dan gangguan mood dipengaruhi oleh
serotonin yang dimediasi melalui berbagai subtipe
reseptor. Kortisol selanjutnya akan meningkatkan
sitokin-sitokin pro inflamasi, seperti seperti IL-1,
IL-6 dan pelepasan TNF-α.10
Berdasarkan akan data-data tersebut maka
penelitian ini bertujuan untuk mengukur
kadar serotonin dengan teknik Enzyme Linked
Immunosorbent Assay (ELISA) untuk mencari dan
membuktikan terdapat hubungan antara faktor
stres yang ditandai dengan penurunan serotonin
serum sebagai faktor risiko terjadinya ENL.

METODE
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian
case-control yang bertujuan untuk mengetahui
faktor risiko rendahnya serotonin terhadap kejadian ENL dengan subjek bukan ENL. Penelitian ini
dilakukan selama periode Maret 2018 hingga Mei
2018 di Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUP Sanglah
Denpasar. Populasi dalam penelitian ini adalah
pasien dengan morbus hansen yang mengalami
reaksi ENL. Sampel dicari secara konsekutif hingga
terpenuhi 25 orang pasien MH yang mengalami
reaksi ENL sebagai kelompok kasus, dan 25 orang
pasien MH tanpa reaksi ENL sebagai kelompok
kontrol. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah
pasien MH dengan reaksi ENL akut atau kronis
yang mengalami eksaserbasi, usia 20-65 tahun,
dan bersedia menjadi subjek penelitian setelah
mendapat inform consent.
Kriteria eksklusi pada penelitian ini yaitu
pasien morbus hansen yang memiliki penyakit
kulit lain, pasien dengan gangguan psikiatri yang
sedang menggunakan obat golongan selective serotonin reuptake inhibitors, dan pasien yang sedang
mengalami kehamilan. Pemeriksaan serotonin
serum dilakukan melalui metode ELISA dengan
satuan ng/mL. Darah diambil dalam enam jam
sampai 8 jam setelah timbulnya lesi ENL. Analisis
statistik dalam penelitian ini menggunakan
bantuan perangkat lunak SPSS versi 21.0, uji
normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi
dari kadar serotonin, uji t-independen digunakan
untuk membandingkan kadar serotonik antara
kelompok kasus dan control apabila data memiliki
distribusi normal, apabila tidak maka digunakan uji
Mann-Whitney. Hubungan antaraserotonin dengan
ENL digunakan uji Chi-square dan pehitungan
nilai rasio odds. Nilai dianggap bermakna apabila
p<0,05.
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HASIL
Penelitian yang dilakukan pada bulan Maret sampai
dengan Mei 2018 di Poliklinik Kulit dan Kelamin
RSUP Sanglah dengan melibatkan total 50 subyek
penelitian, yaitu kelompok kasus ENL sebanyak 25 orang dan kelompok kontrol bukan ENL
sebanyak 25 orang yang telah dilakukan matching
berdasarkan jenis kelamin dan umur. Karakteristik
umum subjek penelitian menurut hasil analisis
deskriptif disajikan pada Tabel 1.
Pada kelompok kasus terdapat 17 orang (68%)
laki-laki dan 8 orang (32%) perempuan dengan
usia termuda adalah 28 tahun dan usia tertua
adalah 65 tahun, dengan kelompok usia < 30 tahun
sebanyak 3 orang (12%), 30-50 tahun sebanyak
12 orang (48%), > 50 tahun sebanyak 10 orang
(40%), Nilai rata-rata umur pada kelompok kasus
adalah 46,76 ± 12,42. Pada kelompok kontrol
terdapat 17 orang (68%) laki-laki dan 8 orang
(32%) perempuan dengan usia termuda adalah
23 tahun dan usia tertua adalah 65 tahun, dengan
kelompok usia tertua adalah 65 tahun, dengan
kelompok usia < 30 tahun sebanyak 4 orang
Tabel 1 Karakteristik subjek kelompok kasus dan kontrol
Kelompok
Variabel

Kasus n=25 (%)

Kontrol n=25 (%)

Nilai p

Umur
< 30 Tahun

3 (12)

4 (16)

30–50 Tahun

12 (48)

12 (48)

> 50 Tahun

10 (40)

9 (36)

Mean ± SD

46.76 ± 12,42

44,48 ±13,75

-

-

0,491

Tipe Kusta
TT
BT

-

-

BB

6(24)

7(28)

BL

19(76)

18(72)

LL

-

-

0

18(72)

18(72)

+1

3(12)

5(20)

+2

4(16)

1(4)

+3

-

-

+4

-

1(4)

+5

-

-

+6

-

-

Laki-laki

17 (68)

17 (68)

Perempuan

8 (32)

8 (32)

Index Bakteri

Jenis Kelamin
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(16%), 30-50 tahun sebanyak 12 orang (48%),
> 50 tahun sebanyak 10 orang (36%), Nilai ratarata umur pada kelompok kasus adalah 44,48 ±
13,75. Distribusi umur baik pada kelompok kasus
maupun kelompok kontrol didapatkan mayoritas
berumur 30-50 tahun (48%) (Tabel 1).
Berdasarkan tipe kusta, tipe kusta pada kelompok kasus adalah 6 orang dengan tipe BB (24%) dan
19 orang dengan tipe BL (76%). Pada kelompok
kontrol terdapat 7 orang kusta tipe BB (28%) dan
18 orang kusta tipe BL (72%). Distribusi tipe kusta
pada kelompok kasus mayoritas adalah tipe BL
(76%) dan kelompok kontrol mayoritas didapatkan
tipe yang sama yaitu tipe BL (72%) (Tabel 1).
Berdasarkan index bakteri, index bakteri pada
kelompok kasus adalah 18 orang dengan index bakteri
0 (72%), 3 orang dengan index bakteri +1 (12%),
4 orang dengan index bakteri +2 (16%). Pada kelompok kontrol terdapat 18 orang dengan index bakteri
0 (72%), 5 orang dengan index bakteri +1 (20%),
1 orang dengan index bakteri +2 (4%). Distribusi
index bakteri baik pada kelompok kasus maupun
kelompok kontrol didapatkan mayoritas adalah
index bakteri 0 (72%). Nilai p pada karakteristik jenis
kelamin dan usia menunjukkan nilai p>0,05, sehingga
karakteristik antara kelompok kasus dan kelompok
kontrol tidak memiliki perbedaan (Tabel 1).
Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan
uji Shapiro-Wilk karena jumlah sampel pada setiap
kelompok kurang dari 50. Berdasarkan hasil uji
normalitas didapatkan data berdistribusi tidak
normal dengan nilai p pada kelompok kasus >0,05
dan nilai p pada kelompok kontrol <0,05 (Tabel 2).
Perbandingan nilai mean kadar serotonin serum
pada kelompok kasus dan kontrol dilihat pada
Tabel 3. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji Mann Whitney didapatkan perbedaan
yang bermakna pada kada serotonin serum antara
kelompok kasus dan kontrol (p<0,001).
Pada penelitian ini digunakan kurva receiver
operating characteristic (ROC) dan didapatkan
bahwa nilai cut off point kadar serotonin serum
adalah 132,05 dengan nilai sensitivitas 80,0% dan
nilai spesisifitas 76,0%. Oleh karena itu, pada penelitian ini kadar serotonin serum dikatakan rendah
bila < 132,05 ng/mL dan normal bila ≥ 132,05 ng/mL
(Gambar 1).
Subjek dengan kadar serotonin rendah yang
menderita reaksi ENL sebanyak 80%, sedangkan subjek dengan kadar serotonin normal yang
menderita ENL sebanyak 20%, analisis menunjukkan bahwa kadar serotonin serum yang rendah
merupakan faktor risiko terjadinya ENL sebesar
12 kali (OR = 12,67, IK 95% = 3,31-48,50, p < 0,001)
dibandingkan dengan kadar serotonin serum yang
normal (Tabel 5).
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Tabel 2 Uji normalitas kadar serotonin
Variabel
Kadar Serotonin

Kelompok

Nilai p

Kasus

0,118

Kontrol

0,040

Tabel 4 P
 erbandingan kadar serotonin serum pada kelompok
kasus dan kontrol
Kelompok
Variabel
Mean ± SD

Kasus

Kontrol

Nilai p

104,06 ± 30,13

166,13 ± 70,58

<0,001

Tabel 5 K
 adar serotonin serum yang rendah merupakan faktor
risiko terjadinya ENL
Kelompok
Kadar
Serotonin
Serum

Kasus

Kontrol

Rendah

20 (80%)

6 (24%)

Normal

5 (20%)

19 (76%)

OR

IK 95%

P

12,67

3,31-48,50

<0,001

Gambar 1 Kurva ROC kadar serotonin serum
pada pasien ENL

PEMBAHASAN
Pada penelitian ini menujukkan kadar serotonin
serum pada kelompok kasus (80%) yang lebih
rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol
(24%). Nilai rerata pada kasus adalah 104,06 ±
30,13 dengan nilai minimum 42,68 ng/mL dan
nilai maksimum 142,35 ng/mL. Nilai rerata kadar
serotonin serum pada kelompok kontrol adalah
178,68 ± 70,58 dengan nilai minimal 86,56 ng/mL
dan nilai maksimal adalah 379,27 ng/mL. Hal ini
menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna
antara nilai rerata kadar serotonin serum pada
kelompok kasus dan kontrol, dengan kadar
26

serotonin serum pada kelompok kasus lebih rendah
dibandingkan dengan kelompok kontrol.
Penelitian mengenai kadar serotonin serum
dengan metode ELISA belum pernah dilakukan
sebelumnya,pada pasien ENL maupun pasien MH.
Serotonin memiliki peran penting dalam fisiologi
normal, termoregulasi, tidur dan persepsi nyeri.
Stres psikologis terkait hormon meningkatkan
sintesis hormon stres seperti kortisol, dopamin
dan norepinefrin sedangkan dapat menurunkan
produksi serotonin, pada tingkat seluler serotonin
memiliki efek proliferasi, migrasi dan apoptosis.
Pada pasien ENL pada berbagai literatur dikatakan
bahwa stres psikologis merupakan salah satu faktor
resiko terjadinya ENL.
Kusta merupakan salah satu jenis penyakit
menular yang menjadi masalah kesehatan nasional
di Indonesia karena menimbulkan berbagai masalah
yang kompleks dan luas. Masalah yang ditimbulkan
bukan hanya masalah kesehatan saja tetapi sampai
pada masalah ekonomi, pendidikan bagi anak-anak,
sosial budaya bahkan juga menjadi masalah negara.
Kusta dapat menyebabkan beberapa masalah yang
diakibatkan karena adanya persepsi yang salah
terhadap penyakit kusta, diantaranya adalah anggapan bahwa penyakit kusta merupakan penyakit
kutukan, dapat menular, menimbulkan luka yang
menjijikkan hingga berakibat kepada kecacatan.
Anggapan tersebut tidaklah benar, karena penyakit
kusta bukan disebabkan oleh kutukan, guna-guna,
makanan, atau penyakit keturunan sebagaimana
yang sering dipersepsikan oleh masyarakat.11
Pemikiran yang salah mengenai kusta tersebut
akan menimbulkan stigma yang muncul diantara
masyarakat terhadap penyakit kusta. Stigma yang
berkembang di masyarakat terkait penyakit kusta
menimbulkan beberapa masalah bagi penderita,
seperti dikucilkan oleh masyarakat, diabaikan dan
kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga
dapat menyebabkan stres.11
Pada penelitian ini dilakukan analisis kadar
serotonin serum dengan uji Pearson Chi-Square
dan didapatkan Odds Ratio sebesar 12,67 dengan
confidence interval 95% (3,308-48,504). Hal ini
menunjukkan bahwa kadar serotonin serum yang
rendah merupakan faktor risiko terjadinya ENL.
Individu dengan kadar serotonin serum yang
rendah berisiko terkena ENL 12,67 kali lebih tinggi
bila dibandingkan dengan individu yang memiliki
kadar serotonin serum yang normal.
Serotonin memiliki peran penting dalam fisiologi normal, termoregulasi, tidur dan persepsi
nyeri. Stres psikologis terkait hormon meningkatkan sintesis hormon stres seperti kortisol, dopamin
dan norepinefrin sedangkan dapat menurunkan
produksi serotonin, pada tingkat seluler serotonin
memiliki efek proliferasi, migrasi dan apoptosis.12
Medicina 2020; 51(1): 23-27 | doi: 10.15562/Medicina.v51i1.388
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Kubera dkk (2005) melaporkan bahwa makrofag
dan limfosit memerlukan serotonin dalam konsentrasi kecil untuk produksi IL-6 dan TNF-α, sementara konsentrasi yang lebih tinggi akan menurunkan
produksinya.13
Penelitian secara in vitro dengan menggunakan
hewan coba yang dilakukan oleh Eduardo dkk
(1991) mengatakan serotonin juga berfungsi untuk
menginhibisi produksi TNF- dan IFN-γ melalui
reseptor serotonin, sehingga terjadinya penurunan
serotonin dapat menyebabkan peningkatan
produksi TNF- dan IFN-γ.14 Pada beberapa studi
didapatkan bahwa patogenesis terjadinya ENL
terdeteksi kehadiran dari kedua tipe sitokin baik
yang dihasilkan oleh sel T-helper 1 (Th1) maupun
sel T-helper 2 (Th2).15
Telah diidentifikasi bahwa terjadi peningkatan IL-12, IFNγ dan INF-α pada reaksi ENL.
Peningkatan mRNA sitokin ini juga dijumpai
pada biopsi lesi, hal ini menandakan aktivasi
imun seluler terjadi secara lokal. Sebaliknya dalam
pengamatan reaksi ENL terjadi peningkatan IL-6,
IL-8, dan IL-10 mRNA dan ekspresi IL-4 dan IL-5,
semua sitokin ini berhubungan dengan neutrofil
chemotaxis, produksi antibodi, dan menurunnya
cell mediated immunity (Ridley dan Ridley, 1983).
Pada reaksi ENL terjadi peningkatan secara selektif pada ekspresi mRNA untuk IL-6, IL-8, IL-10,
Tumor Necrosis Factor (TNF)-α, dan Interferongamma (INFγ).16 Patogenesis reaksi kusta tidak
berdiri sendiri, peranan sitokin-sitokin proinflamasi sangat besar, tetapi kompleksitas mekanisme
reaksi kusta terutama peranan imun regulator pada
penyakit ini belum sepenuhnya dipahami.17

3.

SIMPULAN

16.

Kadar Serotonin serum pada kelompok subyek
ENL lebih rendah dibandingkan subjek non ENL.
Kadar serotonin serum yang rendah memiliki
resiko 12 kali lebih besar untuk mengalami reaksi
ENL dibandingkan dengan kadar serotonin yang
normal.
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