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ABSTRACT 
 

The Changes of the Amount of Cell Which Expressed HSP70, bFGF, 
FGFR-1, Kalsineurin and p53 Result of NB-UVB 311nm Exposured in 

Vitiligo Patient 
 

Vitiligo is a skin disease that usually affects children and young adults. It causes 
depigmentation of the skin.  It has remained a challenge to find the right cure up 
to now. World-wide, the prevalence of vitiligo is varied from 0,5 to 2,4 %.  Many 
countries have used different types of medical treatment  to cure vitiligo. The 
results were varied and unsatisfactory. Recently, narrow band ultraviolet B (NB-
UVB) 311nm used  for vitiligo causes pigmentation growth, but the mechanism of 
repigmentation   is still uncertain. 
HSP70, bFGF, FGFR-1 and Calcineurin as an intercellular paracrine network  
may be involved in the repigmentation mechanism. In this study  the amount of 
cells that expressed these cytokine proteins  were studied in vitiligo lesion before 
and after treatment.  
 Seventeen patients with non-segmental vitiligo were cured with NB-UVB 311nm  
and   the amount of cells which expressed  the HSP70, bFGF, FGFR-1, 
Calcineurin and p53 mutant were analyzes  by immunohistochemistry. 
 The amount of keratinocytes expressing the HSP70 in vitiligo were higher  than 
perilesions skin, and  the amount of cells  expressing the bFGF, FGFR-1 and 
Calcineurin were lower than perilesions skin. NB-UVB 311nm exposured  with  
0,75 J/cm² dose for six months  proved to increase the amount of cells which 
expressed these proteins  significantly. This study also suggested that there were 
no significant differences the amount  of cells expressed p53 mutant between 
vitiligo and perilesions skin, also after NB-UVB 311nm exposured. Clinically, it 
has been proven that there were some influences of NB-UVB exposured therapy 
towards repigmentation which means the improvement  in vitiligo. 
       
Key words:  Vitiligo, NB-UVB, Heat Shock Protein 70, basic Fibroblast Growth 
Factor, Fibroblast Growth Factor Receptor-1, Calcineurin, Protein 53 mutant, 
Melanogenesis. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Desertasi Perubahan Jumlah Sel Yang  .... Abdullah, Benny 



RINGKASAN  
 

     Vitiligo adalah penyakit kulit yang biasanya dimulai pada usia anak  atau pada 
usia dewasa muda, dengan gambaran klinis berupa bercak putih depigmentasi di 
kulit (James, 2006). Vitiligo telah dijumpai sejak berabad yang lalu, masih 
merupakan masalah dan mengganggu kualitas hidup pasien. Hingga saat ini 
vitiligo masih merupakan tantangan dalam mencari pengobatan yang tepat 
(Gauther, 2003).      
     Prevalensi vitiligo di seluruh dunia bervariasi antara 0,5% hingga 2,4%, 
tertinggi di India (Handa, 2003). Di Padang dilaporkan insiden bervariasi antara 
0,46% hingga 0,5% (Lestari, 2007), sedangkan di RS Haji Surabaya pada tahun 
2003 hingga 2006 (catatan medik ) sebesar 0,5%.   
     Dengan terjadinya depigmentasi,  berarti pada lesi vitiligo tidak terdapat 
melanin yang berfungsi sebagai proteksi  kulit terhadap sinar ultra violet (UV). 
Dikhawatirkan lebih mudah timbul kerusakan kulit akibat sinar UV dan 
keganasan berupa karsinoma sel basal atau karsinoma sel skuamosa (Hovk, 
1988). 
     Sinar UV dari matahari yang mencapai bumi mempunyai panjang gelombang 
280-320nm (UVB) dan 320-400nm (UVA), sedangkan narrow band (NB)-UVB 
yang dipakai pada penelitian ini adalah 311nm.  Panjang gelombang 304-313nm  
mempunyai efek terapi yang baik pada kulit, sedangkan panjang gelombang 
290-300nm menghasilkan reaksi sunburn, tetapi tidak mempunyai keuntungan 
terapeutik (Yuehua, 2008).  
     Pada lesi vitiligo, ternyata terdapat ketergantungan melanosit pada 
keratinosit, terutama terhadap growth factor eksogen yang dihasilkan oleh 
keratinosit. Keratinosit menghasilkan basic fibroblast growth factor (bFGF), stem 
cell factor (SCF) dan endothelin-1 (ET-1), sitokin protein yang bersifat 
merangsang melanogenesis. Selain itu keratinosit juga mengekspresi   protein 
yang bersifat menghambat melanogenesis yaitu Interleukin-6 (IL-6) dan tumor 
necrosis factor-α (TNFα). Pada penelitian terdahulu dilaporkan bahwa pada lesi 
vitiligo ekspresi bFGF lebih rendah dibanding kulit normal (Moretti, 2002). 
     Schallreuter meneliti hubungan kerusakan kulit akibat sinar matahari. 
Disimpulkan bahwa  terdapat hubungan antara meningkatnya ekspresi p53 
tumor supressor pada sel epidermis dengan mekanisme proteksi terhadap 
kerusakan kulit akibat paparan UV dan timbulnya kanker kulit non melanoma 
(Schallreuter, 2002).      
     Banyak negara melakukan pengobatan vitiligo memakai prosedur pengobatan 
yang beragam. Hasil yang diperoleh masih bervariasi dan belum memuaskan. 
Belakangan  ini dilaporkan bahwa untuk pengobatan vitiligo dipakai NB-UVB 
dengan panjang gelombang 311nm (Njoo, 2000; Scherschun, 2001). Paparan 
NB-UVB untuk pengobatan vitiligo dilakukan dengan beberapa cara misalnya 
Westerhof menganjurkan dengan dosis awal 0,75 J/cm² untuk orang dewasa 
(Westerhof, 1997; dikutip dari Anbar, 2006).  Dosis ini adalah dosis minimal 
untuk terjadinya eritema (kemerahan) pada kulit vitiligo, dengan satuan 
Joule/cm² yang menunjukkan kekuatan sinar mengenai kulit dibagi luas kulit tiap 
cm².   Metoda ini dapat memicu terjadinya repigmentasi pada vitiligo dan 
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memberi harapan untuk penyembuhan vitiligo.  Namun mekanisme yang jelas 
mengenai bagaimana terjadinya repigmentasi tersebut, baik secara in vitro 
maupun in vivo, hingga saat ini belum diperoleh laporan penelitiannya. 
     Wu  (2004) melakukan penelitian untuk mengetahui efek paparan NB-UVB 
pada proliferasi dan migrasi melanosit secara in vitro, yaitu dengan melakukan 
paparan pada biakan sel. Disimpulkan bahwa NB-UVB meningkatkan jumlah 
melanosit,  bFGF dan ET-1.  
     Unsur bFGF adalah sitokin penting bagi melanosit dan sumber paling 
signifikan dari bFGF pada epidermis adalah keratinosit yang dirangsang oleh 
paparan sinar UV  (Stanojevic, 2004). 
      Pada penelitian yang dilaporkan ini, dilakukan suatu penelitian yang baru, 
yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dilakukan pembuktian secara in vivo 
lesi vitiligo pada subyek manusia yang diteliti.  Bahwa paparan NB-UVB 311nm 
yang selama ini dipakai sebagai terapi pada lesi vitiligo, menghasilkan  
repigmentasi pada lesi vitiligo, sebenarnya bekerja dengan merangsang 
keratinosit sehingga terjadi peningkatan ekspresi heat shock protein (HSP)70.  
Selanjutnya keratinosit akan mengekspresi sitokin protein epidermis yaitu bFGF. 
Ikatan bFGF dengan  reseptornya yaitu fibroblast growth factor receptor-1   
(FGFR-1) pada melanosit  akan mengaktifkan adenilat siklase yang kemudian 
meningkatkan protein kinase. Ikatan pospatidilkolin inositol 3 pospat yang terjadi 
pada endoplasmik retikulum akan meningkatkan ekspresi Kalsineurin. 
Kalsineurin pada inti sel akan merangsang transkripsi sehingga terjadi 
melanogenesis dan repigmentasi.  
     Penelitian ini dilakukan dengan pemeriksaan imunohistokimia. Dilakukan  
penghitungan jumlah keratinosit  yang mengekspresi HSP70, bFGF, Kalsineurin 
dan protein 53 (p53), dan jumlah melanosit yang mengkspresi FGFR-1. 
Kemudian  membandingkan  antara lesi kulit pasien vitiligo dengan kulit perilesi 
pada pasien yang sama, sebelum penyinaran, dan  membandingkan antara kulit 
vitiligo dengan kulit yang mengalami repigmentasi sesudah penyinaran.   
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penyinaran, pada 
lesi vitiligo terdapat jumlah sel per lapang pandang yang mengekspresi bFGF, 
FGFR-1 dan Kalsineurin yang lebih rendah secara bermakna dari kulit perilesi 
(bFGF vitiligo 4,35±1,69, bFGF kulit perilesi 14,53±3,84; FGFR-1 vitiligo 
5,47±2,45, FGFR-1 kulit perilesi 19,42±5,53; Kalsineurin vitiligo 9,94±1,91, 
Kalsineurin kulit perilesi 15,24±4,88). Jumlah sel yang mengekspresi HSP70 
pada vitiligo lebih tinggi secara bermakna dari kulit perilesi (HSP70 vitiligo 
10,41±2,91, HSP70 kulit perilesi 3,35±1,65), sedangkan jumlah sel yang 
mengekspresi p53 mutan antara vitiligo dan kulit perilesi tidak terdapat 
perbedaan bermakna. 
     Setelah dilakukan penyinaran NB-UVB 311nm selama 6 bulan dengan dosis 
0,75 J/cm², lesi vitiligo mengalami repigmentasi. Dilakukan  pemeriksaan pada 
lesi repigmentasi dan diperoleh bukti bahwa paparan NB-UVB menyebabkan 
peningkatan jumlah sel yang mengekspresi protein yang diperiksa dengan 
diperoleh hasil bahwa  terdapat jumlah sel per lapang pandang yang 
mengekspresi HSP70 (22,88±3,88), bFGF (16,47±3,92), FGFR-1 (21,59±3,89), 
dan Kalsineurin (24,06±4,17), semuanya lebih tinggi secara bermakna dibanding 
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lesi vitiligo.  Bila dibandingkan dengan dengan kulit perilesi sebelum penyinaran, 
maka bFGF dan FGFR-1 sedikit melebihi jumlah sel kulit perilesi, HSP70 dan 
Kalsineurin jauh melebihi jumlah sel kulit perilesi. 
     Jumlah sel yang mengekspresi p53 mutan antara lesi repigmentasi dan 
vitiligo, tidak ada perbedaan secara bermakna, sehingga dibuktikan bahwa 
paparan NB-UVB tidak menimbulkan resiko terjadinya keganasan kulit. 
     Terdapatnya jumlah sel yang mengekspresi  HSP70 yang lebih tinggi pada 
lesi vitiligo dibanding kulit perilesi (jumlah sel per lapang pandang 3,1 kali lebih 
banyak), menunjukkan bahwa pada lesi vitiligo, akibat tidak adanya pigmen 
melanin sebagai pelindung, akan terpapar sinar UV matahari lebih banyak dari 
kulit perilesi. Dapat diasumsikan  jumlah sel yang mengalami stres UV  juga   
lebih banyak dari kulit perilesi, namun peningkatan jumlah sel yang 
mengekspresi HSP70 pada tahap tersebut belum dapat menimbulkan 
repigmentasi.   
     Pengobatan vitiligo yang banyak dipakai saat ini di Indonesia adalah 
pemberian penyinaran matahari dengan atau tanpa pengobatan topikal. Hasil 
yang diperoleh sangat bervariasi dan belum memuaskan. Sinar UV dari matahari 
terdiri dari UVA dan UVB dengan panjang gelombang yang lebar yaitu 280-
400nm, sehingga dikhawatirkan timbul efek samping yang tidak diharapkan 
terutama keganasan kulit. 
     Pada penelitian ini terbukti bahwa setelah diberi penyinaran NB-UVB 311nm 
dosis 0,75 J/cm² selama 6 bulan,  terjadi repigmentasi. Sehingga diduga  bahwa 
peningkatan jumlah sel yang mengekspresi HSP70 akibat UV sinar matahari saja 
belum cukup untuk memicu translasi sel mengekpresi sitokin bFGF dan FGFR-1, 
sehingga belum dapat menimbulkan terjadinya peningkatan melanogenesis dan 
repigmentasi. 
     Bila dinilai secara klinis, hasil penelitian ini juga membuktikan  bahwa 
penyinaran NB-UVB 311nm dosis 0,75 J/cm²  menghasilkan  perbaikan pada lesi 
vitiligo.  Repigmentasi yang terjadi menimbulkan warna kulit yang sama dengan 
kulit perilesi. Berarti keratinosit pada lesi yang mengalami perbaikan ini telah 
mengandung melanin berasal dari  melanosit yang berfungsi kembali (dapat 
melaksanakan transkripsi dan melanogenesis).  
      Repigmentasi ini akan bertahan, selama tidak terjadi penurunan fungsi 
melanogenesis melanosit pada lesi tersebut. Tetapi karena etiologi terjadinya 
depigmentasi pada vitiligo masih belum jelas, maka tidak dapat dipastikan 
prognosis pada lesi tersebut, demikian juga pada daerah kulit yang lain. 
     Sebagai saran, perlu dipertimbangkan untuk pengembangan penggunaan 
terapi penyinaran NB-UVB pada vitiligo untuk mendapatkan hasil yang lebih 
memuaskan, menilai hasil perbaikan untuk jangka panjang (prognosis penyakit), 
juga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antar sel di epidermis 
terutama yang mempengaruhi melanogenesis yang terjadi pada melanosit. 
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