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SKRIPSI PENINGKATAN EKSPRESI IL-6 ... PAVITA EKA AMALIA 

PENINGKATAN EKSPRESI IL-6, TEKANAN DARAH, DAN 
PROTEINURIA PADA PERIODONTITIS KRONIS SEBAGAI RISIKO 

PREEKLAMSIA 
(Penelitian in vivopada pregnant wistar rat) 

 
ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Periodontitis kronis merupakan penyakit inflamasi jaringan 
penyangga gigi yang berlangsung lama dan menyebabkan kerusakan progresif 
dari ligamen periodontal dan tulang alveolar dengan terbentuk poket, resesi, atau 
keduanya. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2013, prevalensi 
masalah gigi dan mulut sebanyak 25,9% di Indonesia dan 28,6% di Jawa Timur. 
Pada ibu hamil terjadi peningkatan bakteri periodontal di rongga mulut. Penyakit 
periodontal terjadi pada 20% hingga 50% ibu hamil. Hal ini dikaitkan dengan 
kejadian preeklamsia pada ibu hamil, sebanyak 2-8% ibu hamil di dunia 
mengalami preeklamsia. Tujuan: Menganalisis pengaruh periodontitis kronis 
terhadap kejadian preeklamsia. Metode: Tikus wistar (Rattus norvegicus) 
sebanyak 40 ekor, dengan berat 250-300 gram, umur 5-6 bulan dibagi menjadi 
empat kelompok yang terdiri dari 2 kelompok kontrol dan 2 kelompok perlakuan. 
Kelompok perlakuan terdiri dari kelompok hamil periodontitis dan kelompok 
tidak hamil periodontitis. Porphyromonas gingivalis ATCC 33 277 diinjeksikan 
secara lokal sebanyak 0,03 ml dengan konsentrasi 1 x 109CFU/ml dibawah sulkus 
gingiva insisif rahang atas mesial dan distal. Kelompok kontrol terdiri dari hamil 
stress dan hamil. Stress dilakukan dengan cara swimming test pada hari ke-7 
hingga 20 kehamilan. Kemudian dilakukan pengukuran tekanan darah, 
proteinuria, dan ekspresi IL-6. Ekspresi IL-6 diukur menggunakan metode flow 
cytometry dengan sampel spleen. Hasil: Terdapat perbedaan signifikan (p<0,05) 
antara kelompok hamil periodontitis dan kelompok hamil pada pengukuran 
tekanan darah, proteinuria, dan ekspresi IL-6. Kesimpulan: Terdapat peningkatan 
ekspresi IL-6, tekanan darah, dan proteinuria pada tikus hamil yang mengalami 
periodontitis kronis terhadap risiko preeklamsia. 

Kata Kunci: Interleukin (IL)-6,Tekanan darah, Proteinuria,Periodontitis kronis, 
Preeklamsia. 
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