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     ABSTRAK 

Latar belakang : A.actinomycetemcomitans merupakan salah satu bakteri yang terkait 
dengan periodontitis agresif yang menyerang penderita usia muda dan merupakan 
faktor penting dalam patogenesis periodontitis agresif karena merupakan penyebab 
utama  penyakit ini. A.actimycetemcomitans mempunyai fimbriae dan macam koloni 
yang membuat bakteri ini bertahan hidup, beberapa macam koloni 
A.actinomycetemcomitans adalah koloni transparan kasar, transparan halus dan 
opaque halus, hanya pada koloni transparan kasar mempunyai fimbriae dengan protein 
terbanyak pada 6,5 kDa dan sedikit pada 54 kDa.            
Tujuan : tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menentukan  karakteristik 
adhesin A.actinomycetemcomitans pasien dengan periodontitis agresif, dan 
membuktikan adhesin  A.actinomycetemcomitans sebagai  faktor yang berperan di 
patogenesis periodontitis agresif, serta menganalisis induksi adhesin 
A.actinomycetemcomitans meningkatkan ekspresi IL-8, osteokalsin dan MMP-8 serta 
aktivitas MMP-8.                
Metode : penelitian ini merupakan studi eksperimental laboratoris dengan tiga (3) 
tahap penelitian yaitu :  tahap I adalah isolasi, identifikasi dan pembiakan 
A.actinomycetemcomitans, tahap II :  isolasi adhesin A.actinomycetemcomitans dan  
tahap III : uji peran adhesin A.actinomycetemcomitans di tikus Wistar.             
Hasil : hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan yang bermakna dari ekpresi IL-
8, osteokalsin dan MMP-8 serta aktivitas MMP-8 di kelompok kontrol dengan 
kelompok perlakuan dengan induksi A.actinomycetemcomitans, 
A.actinomycetemcomitans+adhesin dan adhesin. Hal ini menunjukkan bahwa 
A.actinomycetemcomitans berkemampuan mengadesi, mengkolonisasi dan menginvasi 
host dalam patogenesis periodontitis agresif.               
Kesimpulan : kesimpulan penelitian ini adalah ditemukannya protein A. 
actinomycetemcomitans dengan BM 24 kDa yang telah teruji memiliki sifat sesuai 
protein adhesin, adhesin A.actinomycetemcomitans berfungsi sebagai faktor virulensi 
A.actinomycetemcomitans dalam proses adesi pada jaringan periodontal dan sebagai 
faktor yang berperan dalam patogenesis periodontitis agresif, adhesin 
A.actinomycetemcomitans berperan pada peningkatan ekspresi IL-8, osteokalsin dan 
MMP-8 serta aktivitas MMP-8 pada periodontitis agresif. 
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DISERTASI IDENTIFIKASI DAN PERAN PROTEIN ADHESIN Actinobacillus  
actinomycetemcomitans TERHADAP EKSPRESIIL-8, OSTEOKALSIN, 
DAN MMP-8 PADA PATOGENEIS PERIODONTIIS AGRESIF...
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