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ABSTRAK 
 
 

Mekanisme sinyaling ekspresi Beta- defensin 2 (BD-2) pada epitel 
gingiva dan epitel kelenjar saliva untuk mereduksi S.mutans sebagai 

penyebab karies  
(Studi eksperimental laboratoris pada tikus Wistar) 
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Latar belakang : Karies sudah dikontrol dan diupayakan pencegahannya namun 
sampai saat ini belum ditemukan cara yang efektif untuk mengontrol karies pada 
anak. Probiotik L.reuteri adalah bakteri komensal yang dapat berperan sebagai 
excellent inducer dari BD-2. S.mutans sebagai bakteri penyebab utama karies gigi 
peka terhadap BD-2. 
Tujuan  :  menjelaskan mekanisme sinyaling yang terjadi karena adanya interaksi 
antara  probiotik  L.reuteri dengan reseptor yang ada pada host untuk 
menginduksi   Beta-defensin 2 (BD-2) dalam upaya mereduksi S.mutans.  
Metode : Jenis penelitian ini adalah  true exsperimental laboratories dengan 
rancangan penelitian menggunakan Randomized Control Group Post Test Only 
Design. Unit eksperimental  adalah  tikus putih Rattus norvegicus  strain Wistar 
yang disediakan oleh Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Terpadu 
(LPPT) Jogyakarta. Tikus Wistar  jantan dengan berat badan 120-140 gram ,umur 
10-12 minggu, jumlahnya  sebanyak 38 ekor, yang dibagi menjadi 6 kelompok. 
Kelompok 1, diinduksi  L.reuteri selama 14 hari dan S.mutans selama 7 
hari.Kelompok 2, diinduksi  L.reuteri selama 14 hari dan S.mutans 14 hari. 
Kelompok 3, diinduksi L.reuteri selama 14 hari dan S.mutans 7 hari dan diberi 
mAb BD-2 sebanyak 1μl selama 14 hari. Kelompok 4, diinduksi l.reuteri selama 
14 hari dan S.mutans selama 14 hari dan diberi mAb BD-2 sebanyak 1μL selama 
14 hari. Setelah tikus dikorbankan dilakukan pemotongan jaringan gingiva 
selanjutnya diproses untuk pembuatan sediaan HE dan imunohistokimia.  
Hasil : Terjadi peningkatan ekspresi TLR-2, NOD-2, NF-kB, AP-1 , BD-2 pada 
epitel gingiva dan epitel kelenjar saliva setelah pemberian probiotik  Lreuteri serta 
terjadinya peningkatan kadar BD-2 diikuti oleh penurunan dari jumlah S.mutans 
pada plak gigi tikus Wistar.  
Kesimpulan : Pemberian probiotik L.reuteri dapat meningkatkan ekspresi dari 
TLR-2, NOD-2, NF-kB, AP-1, BD-2 serta ada hubungan antara meningkatnya 
kadar  BD-2 dengan jumlah S.mutans pada plak gigi tikus Wistar. 
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S.mutans 
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