
 

UPAYA PENCEGAHAN PERIODONTITIS AGRESIF 

DENGAN OBAT KUMUR  MINOSKLIN  

 

 

 

 

 

 

 

ERNIE MADURATNA SETIAWATIE 

DEPARTEMEN PERIODONSIA 

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

 

 



 

 2 

 

PENDAHULUAN 

       Periodontitis agresif adalah penyakit pada jaringan penyangga gigi 

yang ditandai dengan kerusakan yang cepat pada ligamen periodontal dan tulang 

alveol pada penderita usia muda. Periodontitis agresif  pada umumnya terjadi pada 

usia di bawah 30 tahun dan  yang sering menjadi sasaran penyakit tersebut adalah 

gigi geraham dan gigi seri. Pada penyakit periodontitis agresif proses kehilangan 

perlekatan jaringan dan  resesi gingiva tiga kali lebih cepat  dibanding 

periodontitis kronis, tulang penyangga gigi dapat mengalami resorbsi menjadi 

60% hanya dalam waktu sembilan bulan (Velden dkk, 2006).  Gejala awalnya 

ditandai gigi goyang, yang diikuti perubahan posisi gigi misalnya, gigi seri 

tampak lebih maju, antar gigi menjadi renggang, mahkota gigi tampak memanjang, 

bahkan gigi dapat terlepas dari tempat tertanamnya tanpa sebab. Prevalensi 

penyakit periodontitis agresif bervariasi pada berbagai negara didunia dan tampak 

memperlihatkan tendensi terjadinya peningkatan. Albandar dkk (2002) 

melaporkan prevalensi periodontitis agresif di Brazil pada usia 12 – 25 tahun 

sebesar 6,5%  dan meningkat menjadi 9,9% pada tahun 2005. Berdasarkan 

sejumlah hasil penelitian ternyata di Indonesia pun ditemukan adanya penyakit 

periodontitis agresif pada individu dewasa muda, baik dari kalangan sosial 

ekonomi rendah maupun sosial ekonomi menengah ke atas. Prayitno (1990) 

meneliti pada 592 petani pemetik teh di Puncak dan Bandung serta pada 747 

mahasiswa UI dari 10 fakultas yang semuanya berumur 18-30 tahun. Meskipun 

higiene mulut kelompok petani lebih buruk daripada kelompok mahasiswa, 
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namun ditemukan tidak adanya perbedaan prevalensi kejadian penyakit 

periodontitis agresif pada kedua kelompok tersebut, yaitu 4,2% pada petani dan 

3,9% pada mahasiswa. Yuniarti (2006) mendapatkan bahwa pada tahun 

2004/2005 dari 2532 penderita yang datang di RSGM FKG UI pada tahun 21,17% 

menderita penyakit periodontal termasuk Periodontitis Agresif. Sedangkan pada 

penderita yang datang   di klinik periodonsia FKG Unair, prevalensi kejadian 

penyakit periodontitis agresif  terus mengalami peningkatan yang semula 9 % 

pada tahun 1991  menjadi 13% pada tahun 2002 (Pniella, 2003). Hingga saat ini 

kejadian periodontitia agresif pada penderita muda usia masih merupakan masalah 

yang belum dapat dijelaskan secara tuntas di bidang kedokteran gigi Berbagai 

usaha telah  dilakukan untuk perawatan periodontitis agresif baik secara bedah 

maupun non bedah, namun hasilnya masih belum menunjukkan penyembuhan 

yang sempurna. Sampai saat ini masih belum diketemukan terapi periodontitis 

agresif yang menghasilkan regenerasi sempurna yaitu terbentuknya cementum, 

ligamen periodontal dan tulang alveol baru.  Pemberian graft tulang, faktor 

pertumbuhan maupun membrane barrier masih menghasilkan penyembuhan yang 

disertai penyusutan gusi. Kurang efektifnya terapi kuratif  ini menunjukkan bahwa 

upaya penanggulangan periodontitis agresif masih belum berhasil memperbaiki 

penyakit secara memuaskan. Oleh karena itu dalam usaha untuk mengatur strategi 

terapi yang maksimal maka diperlukan penguasaan mekanisme etiopatogenesis 

penyakit periodontitis agresif sehingga proses progresifitas  penyakit periodontitis 

agresif dapat dihambat melalui hambatan transduksi sinyal  protein yang 

mengarah pada kerusakan sel pada jaringan penyanggga gigi.  
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              Faktor pencetus timbulnya  penyakit periodontitis agresif adalah bakteri 

spesifik yang dominan yaitu bakteri  Actinobacillus actinomycetemcomitans (Aa) 

serotipe b (Yang dkk, 2004;Paknejad dkk,2005). Adanya bakteri A. 

actinomycetemcomitans pada plak subgingiva dihubungkan dengan progresifitas 

kerusakan jaringan periodontal (Velden dkk, 2006). Toksin bakteri  Aa serotipe b 

mempunyai efek sitotoksik yang memicu peningkatan jumlah  apoptosis pada sel 

epitel gingiva (Dierinzo dkk, 2005). Peningkatan jumlah  apoptosis pada sel host 

yang dipicu oleh  bakteri patogen tertentu merupakan suatu fenomena baru dalam 

patogenesa penyakit periodontal (Bascones dkk;2004;Belibasakis dkk,2005). 

Bakteri Aa serotipe b merupakan bakteri periodontopatogen penyebab 

periodontitis agresif.  Bakteri Aa serotipe b banyak berakumulasi pada poket 

periodontal sehingga dapat mengganggu struktur dan integritas epitel di dasar 

poket. Kerusakan jaringan akibat apoptosis pada sel epitel gingiva akan 

memudahkan bakteri dan produknya untuk berinteraksi dengan jaringan yang 

lebih dalam yaitu fibroblas, osteoblas, makrofag, limfosit B dan limfosit T 

(Shenker dkk, 2001;Alikhani dkk, 2004 ; Suzuki dkk, 2004;Kato dkk, 2005). 

Toksin bakteri Actinobacillus actinomycetemcomitans serotipe b meningkatkan 

kalsium intrasel melalui IP3 reseptor pada reticulum endoplasma (Kieba dkk, 

2004). Pemeriksaan DNA microarray pada sel epitel menunjukkan bahwa bakteri 

Actinobacillus actinomycetemcomitans serotipe b menunjukkan fenotip yang 

proapoptotik melalui jalur Bcl-2 (Handfield dkk, 2005). Toksin bakteri Aa 

serotipe b menyebabkan peningkatan jumlah apoptosis pada sel epitel gingiva,  

monosit  dan makrofag (Takehara dkk, 2005). Cytolethal Distending toxin  (Cdt) 



 

 5 

bakteri Aa serotype b menyebabkan apoptosis yang cepat pada sel limfosit 

(Shenker dkk, 2006). Apabila kejadian apoptosis berlebihan pada jaringan 

penyangga gigi maka akan  memudahkan  kehilangan perlekatan jaringan (loss of 

attachment).  Epitel gingiva khususnya junctional epithelium mempunyai struktur 

dan fungsi yang unik, berfungsi sebagai barrier yang efektif terhadap  invasi 

bakteri dan produk  periodontopatogen. Epitel gingiva merupakan pertahanan 

awal terhadap progresifitas penyakit. Apabila kejadian apoptosis pada epitel dasar 

poket  dibiarkan berlanjut maka akan mengakibatkan apoptosis yang 

berkelanjutan pada jaringan di bawahnya yaitu  sel fibroblas,  sel limfosit dan 

osteoblas  sehingga terjadi progresifitas penyakit yang cepat pada jaringan 

penyangga gigi (Bosshardt dan Lang, 2005; Bartold, 2006)). Kerusakan jaringan 

akibat peningkatan apoptosis  pada sel host merupakan target yang nyata dari 

faktor virulensi bakteri tertentu untuk dapat memulai  perkembangan penyakit 

lebih lanjut. Apabila sel epitel gingiva diproteksi terhadap peningkatan jumlah 

apoptosis akibat maka progresifitas penyakit  periodontitis agresif dapat dihambat.            

           Apoptosis diawali  dengan pelepasan sitokrom-c dari mitokondria. 

Pelepasan sitokrom-c pada sitoplasma akan membentuk apoptosome yang terdiri 

dari Apaf-1 (apoptotic protease activating factor-1), sitokrom-c , dATP dan 

aspartyl-directed protease caspase-9. Interaksi dalam apoptosome mengaktivasi 

enzym proteolitik caspase-9 yang selanjutnya akan mengaktivasi caspase-3. 

Caspase-3 berikatan dengan DNA endonuclease  yang  akan migrasi menuju inti 

dan memulai memecah DNA. Caspase-3 juga memecah gelsolin yaitu protein 

yang mempertahankan morfologi sel.  Gelsolin akan memecah aktin filamen 
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didalam sel sehingga terjadi pengkerutan sel (Adams, 2003).  Mitokondria 

berperan penting dalam pengaturan apoptosis karena perannya dalam hal 

perubahan transport elektron, hilangnya potensial membran, pelepasan sitokrom-c 

dan ekspresi protein kelompok Bcl-2. Terdapat dua komponen penting yang 

menyebabkan pelepasan sitokrom-c yaitu mitochondrial permeability transition 

pore ( MPTP) dan protein proapoptotik Bax. Pembukaan MPTP dipengaruhi oleh 

beberapa faktor misalnya akumulasi kalsium, oksidan dan potensial transmembran 

mitokondria yang rendah. Penggabungan Bax dengan MPTP akan membentuk 

pori pada membran luar mitokondria sehingga memudahkan terlepasnya faktor-

faktor penentu apoptosis yaitu sitokrom-c, AIF, Endo-G (Endonuclease 

G) ,Smac/Diablo yang selanjutnya akan translokasi dalam inti dan menyebabkan 

DNA fragmentasi dan kondensasi kromatin (Marzuki,2004).   

  Apoptosis dapat dihambat dengan pemberian DPQ 3,4-dyhidro-5(4-1 

piperydinyl) butoxy-1(2H)-isoquinolinone dan PJ34 N- 6 oxo-5,6- 

dyhidrophenanthridin-2-yl-N-N-dymethylacetamide hydrochloride. Penelitian  

akhir-akhir ini menunjukkan bahwa minosiklin pada konsentrasi  100 nanomolar 

ternyata dapat menghambat apoptosis   (Gomez, 2005 ; Swanson dkk,2006). 

Minosiklin pada konsentrasi nanomolar mempunyai bioaktifitas yang tidak ada 

hubungannya dengan antibakteri yaitu sebagai  sitoproteksi kuat  yang dapat 

melindungi sel neuron dari jejas hipoksia sehingga banyak digunakan untuk terapi 

ischemic stroke, Huntington’s disease, multiple sclerosis dan parkinson’s disease 

(Yansheng dkk, 2002;Wang dkk, 2004; Stirling dkk, 2004 ; Swanson dkk, 2006). 

Efek sitoproteksi minosiklin dengan cara menjaga keutuhan mitokondria, 
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mencegah pelepasan 3 mediator kematian yaitu sitokrom c, Smac/Diablo (second 

mitochondria derived activator of caspase/direct inhibitor of apoptosis binding 

protein with low) dan AIF (apoptosis inducing Factor) (Wang dkk, 2004). 

Minosiklin dengan konsentrasi 100 nanomolar meningkatkan cellular survival  

pada sel neuron lebih dari 80% melalui hambatan pada  poly ADP ribose 

polymerase-1 (PARP-1) (Swanson dkk,2006). Minosiklin menginduksi Bcl-2 

untuk berakumulasi dalam mitokondria, menekan akumulasi Bax, mencegah 

pelepasan sitokrom-c dan menghambat caspase 3 ( Wang dkk, 2004).  Mekanisme 

minosiklin sebagai  sitoproteksi   terhadap apoptosis yang ditimbulkan oleh jejas 

hipoksia pada sel neuron, sel epitel ginjal, sel otot jantung dan sel retina telah 

diketahui (Wang dkk, 2004 ; Mohr dan Vincent, 2005;Scarabeli dkk,  2004).  

Namun sampai sejauh ini mekanisme minosiklin sebagai sitoproteksi terhadap 

apoptosis yang ditimbulkan oleh toksin bakteri Actinobacillus 

actinomycetemcomitans serotipe b pada sel epitel gingiva masih belum diketahui. 

         Toksin bakteri Aa serotipe b  menimbulkan efek sitotoksik pada sel epitel 

gingiva maupun sel limfosit T dan B. Paparan toksin bakteri Aa. serotipe b 

mengaktifkan jalur apoptosis  melalui reseptor  inositol triphosphate (IP3) yang 

menyebabkan pelepasan  ion kalsium dari retikulum endoplasma sehingga terjadi 

pengaktifan protein Bax, pelepasan sitokrom c , caspase-3 dan fragmentasi DNA. 

Cytolethal distending toxin (CdtB) yang mengandung DNase menyebabkan 

putusnya rantai DNA sehingga menghambat siklus sel G2/M, dan menghalangi 

sel untuk memasuki tahapan mitosis (Dirienzo dkk, 2005). Cidera pada DNA akan 

memicu peningkatan enzim PARP-1 yang berfungsi untuk mengaktifkan 
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perbaikan DNA ( DNA repair ), namun bila PARP-1 terlalu tinggi akan 

menyebabkan apoptosis atau nekrosis (Szabo dan Virag, 2002). GSH dapat 

melindungi efek sitotoksik  toksin bakteri  dalam fungsinya sebagai antioksidan. 

Didalam cairan sulkus gingiva , GSH mempunyai kadar yang cukup tinggi 

sebagai hasil dari pelepasan sel-sel jaringan penyangga gigi. Adanya bakteri 

periodontopatogen dapat menurunkan kadar GSH. Menurut  Matthews dkk,2007 

salah satu strategi terapi penyakit periodontal adalah dengan meningkatkan kadar 

GSH intrasel pada sel jaringan penyangga gigi. Penelitian ini berusaha 

mengungkap mekanisme minosiklin  sebagai sitoproteksi terhadap apoptosis yang 

ditimbulkan oleh  toksin  bakteri Actinobacillus actinomycetemcomitans serotipe 

b   pada sel epitel gingiva melalui ekspresi  PARP-1, Bax, kalsium intrasel (Ca2+ 

ic), cysteine aspartate-specific protease (caspase-3), Reduced Gluthatione (GSH) 

dan jumlah sel apoptosis dengan menggunakan paradigma patobiologi molekuler.  
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2.   Periodontitis Agresif 

 Periodontitis agresif adalah penyakit yang mengenai jaringan periodontal 

yang  terjadi pada  penderita berusia muda dengan ciri faktor etiologi lokal  sedikit, 

kehilangan perlekatan yang cepat dengan disertai kerusakan tulang dalam yang 

parah sehingga gigi dapat menjadi goyang dan kemungkinan akan terjadi gigi 

tanggal dengan sendirinya serta sering terjadi gigi. molar pertama dan insisif. 

Secara klinis keadaan dalam mulut pada penderita periodontitis agresif lokal 

tampak bersih bahkan tanpa adanya inflamasi, kalaupun ada plak hanya 

merupakan biofilm tipis dan jarang termineralisasi menjadi kalkulus. Faktor lokal 

yang sedikit memperlihatkan bahwa pada keadaan klinis penderita sedikit terjadi 

keradangan. Sedikit keradangan akan tampak selama apoptosis, sebaliknya 

berbeda dengan  nekrose sel maka akan tampak sel mengalami pembengkakan 

karena membran sel pecah sehingga memicu timbulnya respon inflamasi (Meyer 

et al, 2004; Winn RK and Harlan JM, 2005; Newman et al, 2006; Van Dyke TH, 

2007) 

 Periodontitis agresif terbagi dalam dua bentuk yaitu periodontitis agresif 

lokal (Localized Aggressive Periodontitis/LAP) dan periodontitis agresif 

menyeluruh (Generalized Aggressive Periodontitis /GAP). Pemeriksaan 

radiologis pada LAP memperlihatkan adanya kerusakan tulang alveolar arah 

vertikal dan spesifik berupa gambaran busur panah pada area apeks M1 atau I1. 

Sedangkan pada GAP sangat bervariasi tergantung pada luas kerusakan yang 

terjadi, terlihat kerusakan  tulang berat pada sejumlah gigi, hingga kerusakan 

tulang yang lanjut dan mengenai sebagian besar atau pada hampir seluruh gigi. 
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Kerusakan destruktif pada periodontitis agresif sangat progresif, penelitian 

menunjukkan bahwa destruksi tulang yang semula seluas 25%, dalam periode 9 

bulan  telah menjadi seluas 60%. Sebagai pembanding kerusakan tulang alveolar 

yang umum terjadi  pada individu dengan periodonsium sehat adalah sebesar 0,1-

0,2 mm dalam periode waktu 1 tahun. (Meyer et al, 2004; Newman et al, 2006; 

Kinane et al, 2007). Faktor genetik dan faktor suku bangsa dipercaya memegang 

peranan penting pada terjadinya kelainan periodontitis agresif ini. Angka kejadian 

pada orang Afrika menunjukkan bahwa mereka rentan terhadap terjadinya 

periodontitis agresif yaitu sebesar 10% dan merokok serta faktor etnik merupakan 

faktor resiko untuk terjadinya kelainan ini (Levin et al 2006).  

 

 

 

 

3. Minosiklin 

Minosiklin adalah nama komersial dari semisintetik compound 7-dimethyl 

amino-6-dimethyl-desoxytetracycline hydrochloride. Minosiklin berupa serbuk 

kristal berwarna kuning,tidak berbau dan bersifat higroskopik. Minosiklin 

merupakan generasi kedua tetrasiklin yang bersifat bakteriostatik. Minosiklin 

mempunyai daya absorbsi yang bagus dan bersifat lipofilik sehingga 

memudahkan distribusi pada jaringan. Minosiklin dapat terserap dalam intrasel 

dengan  40 kali lebih tinggi daripada ektrasel (Walters dkk,2002). Minosiklin 

menghambat sintesis protein bakteri melalui 2 proses yaitu difusi pasif pada 

membran sel bagian luar dan melalui transport aktif melewati membran 
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sitoplasma bagian dalam. Setelah minosiklin berada dalam sel bakteri,maka secara 

reversible akan mengikat subunit ribosom 30S. Ikatan ini menghambat transport 

asam amino pada proses perpanjangan rantai peptida sehingga sintesis protein 

terhambat dan sel akan berhenti multiplikasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 :  Struktur minosiklin 

 

 

 

Efek samping akibat pemberian minosiklin dapat dibedakan dalam 3 

kelompok yaitu reaksi kepekaan, rekasi toksik dan iritatif serta reaksi yang timbul 

akibat perubahan biologik (Kunardi, 1995) 

a) Reaksi kepekaan : dapat berupa urtikaria, dermatitis, angioneuretik edema 

dan reaksi anafilaksis 

b) Reaksi toksik dan iritatif : dapat berupa iritasi mukosa yaitu stomatitis, 

enterokolitis, glossitis dan diare. Hepatoksisitas dapat terjadi pada 

pemberian golongan tetrasiklin dosis tinggi (lebih dari 2 gram sehari) dan 

paling sering terjadi pada pemberian parenteral. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043661812001934#gr1
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c) Reaksi akibat perubahan biologik : dapat berupa terjadinya superinfeksi oleh 

kuman yang resisten dan jamur   

 

Golongan minosiklin  merupakan bahan antibakteri spektrum luas 

terhadap bakteri gram positif dan negatif, bakteri aerob dan anaerob. Selain itu 

juga aktif terhadap spirokheta, mikoplasma, riketsia, klamidia dan protozoa 

(Kunardi, 1995). Golongan minosiklin bersifat bakteriostatik, tetapi mempunyai 

efek bakterisid pada konsentrasi yang tinggi. Golongan minosiklin merupakan 

antibiotika yang paling sering digunakan di bidang periodonsia selain 

metronidasol, amoksisilin dan klindamisin (Prajitno, 1999). Golongan minosiklin 

yang termasuk dalam golongan tetrasiklin merupakan antibiotika pilihan untuk 

periodontitis agresif karena efektif terhadap bakteri A. actinomycetemcomitans. 

Pada kasus – kasus periodontitis, minosiklin dapat diberikan secara sistemik atau 

lokal, namun pemberian antibiotika hanya diberikan apabila penderita tidak 

respon terhadap perawatan konvensional. Pemberian antibiotika secara sistemik 

hanya digunakan pada tipe tertentu periodontitis yaitu periodontitis agresif, 

refractory periodontitis, infeksi periodontal akut dengan manifestasi sistemik atau 

untuk profilaksis. Pemberian secara lokal digunakan sebagai penunjang scaling 

dan root planing, khususnya untuk poket periodontal  dengan kedalaman lebih 

dari 5 mm(Jorgensen dan Slots, 2000).  Pemberian minosiklin  1 mg (Arestin) 

secara lokal setelah perawatan scaling dan root planing  efektif mengurangi 

kedalaman poket (Wiliams dkk, 2001).   
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            Penelitian akhir-akhir ini menunjukkan bahwa minosiklin bersifat 

sitoproteksi baik pada sel neuron maupun non neuron. Secara invivo pemberian 

minosiklin 45 mg/kg BB setiap 12 jam selama 5 hari dapat meningkatkan 

ketahanan hidup sel oligodendrosit pada fraktur tulang belakang melalui hambatan  

pelepasan sitokrom-c  (Teng dkk, 2004). Pemberian minosiklin 14 hari setelah 

fraktur sumsum tulang belakang  selama 48 hari dapat menghambat apoptosis 

pada oligodendrosit  (Stirling dkk, 2004).  Minosiklin menghambat apoptosis pada 

sel otot jantung dengan cara menurunkan ekspresi caspase dan mencegah 

pelepasan sitokrom-c (Scarabelli dkk, 2004). Pemberian minosiklin  22,5 mg/kg 

BB setiap 12 jam  selama 10 hari menurunkan mRNA TNF  dan IL 1    dan 

menghambat apoptosis pada retina tikus diabet (Krady dkk, 2005). Minosiklin  

menghambat apoptosis pada kultur sel retina  dengan cara menurunkan caspase-3 

(Baptiste dkk, 2004;Krady dkk, 2005).  Penelitian in vivo pada mencit diabet  

menunjukkan bahwa pemberian minosiklin 5 mg/kgBB 3 kali seminggu selama 6 

bulan dapat menghambat produksi IL-1 beta dan mencegah aktivasi caspase-1  

(Mohr  dan Vincent, 2005). Penelitian invitro menunjukkan bahwa pemberian 

minosiklin 2  M  selama 18 jam pada kultur sel epitel ginjal dapat mencegah 

apoptosis akibat jejas hipoksia, staurosporine dan azide. Minosiklin  

meningkatkan ekspresi mRNA Bcl-2  sepuluh  kali lebih tinggi daripada kontrol. 

Dengan pemeriksaan imunobloting menunjukkan bahwa Bcl-2 yang diinduksi 

minosiklin secara langsung berinteraksi dengan Bax, Bak dan Bid  sehingga dapat 

menjaga keutuhan mitokondria (Wang dkk, 2004). Secara invitro dan invivo 

minosiklin menghambat pelepasan 3 mediator kematian yaitu sitokrom-c, 
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Smac/Diablo (caspase dependent) dan AIF (caspase independent). Dengan 

analisis western blott menunjukkan bahwa minosiklin dapat menghambat caspase 

9, 8 , 1,3 dan menghambat pecahnya Bid. Minosiklin mencegah pembengkakan 

mitokondria yang diinduksi oleh  mitochondrial permeabilitas transition pore 

(MPTP),  calsium dan tBid sehingga mencegah kehilangan membran potensial 

mitokondria (Wang dkk, 2003).   

 

4. Actinobacillus actinomycetemcomitans 

              Actinobacillus actinomycetemcomitans pertamakali dilaporkan oleh 

Klinger  pada tahun 1912 pada pasien dengan lesi actinomycotic  yang 

dihubungkan dengan Actinomyces. Seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan menunjukkan bahwa Actinobacillus actinomycetemcomitans 

merupakan bagian dari flora normal yang berkolonisasi di mukosa, gigi dan 

orofaring. Pada penderita periodontitis kronis Actinobacillus 

actinomycetemcomitans terdeteksi dalam rongga mulut sekitar 50% sedang pada 

agresif periodontitis sekitar 90% (Paju, 2002; Yang dkk,2003). Actinobacillus 

actinomycetemcomitans adalah bakteri gram negatif fakultatif anaerob berbentuk 

kokobasilus dengan ukuran sekitar (0,7 x 1,0  ), dapat berbentuk soliter atau 

berkoloni. Bakteri Actinobacillus actinomycetemcomitans banyak ditemukan pada 

penderita periodontitis agresif  (Sockransky dan Hafajee, 2006). Secara serologis 

terdapat 6 serotype bakteri A. actinomycetemcomitans yaitu serotipe a – f. Bakteri 

A. actinomycetemcomitans serotipe b lebih dominan pada periodontitis agresif 

(Yang dkk, 2004).  Adanya bakteri A. actinomycetemcomitans pada plak 
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subgingiva dihubungkan dengan progresifitas kerusakan jaringan periodontal 

(Velden dkk, 2006).  

Faktor virulensi adalah faktor yang dibawa oleh bakteri yang 

memungkinkan  bakteri tersebut untuk berkoloni pada bagian dari host, menguasai 

pertahanan host dan memulai suatu proses penyakit. Bakteri Aa mempunyai 

beberapa faktor virulensi yang mampu untuk menghindari upaya protektif dari 

host, sehingga lebih pathogen dan dihubungkan dengan penyakit periodontitis 

agresif (Nalbant,2003). Beberapa faktor virulensi bakteri Aa yang terlibat dalam 

patogenesa penyakit periodontal  meliputi : 

a) Leukotoksin  

Leukotoxin (Ltx) adalah toksin yang dihasilkan oleh bakteri A. 

actinomycetemcomitans  termasuk dalam kelompok RTX (repeat in toxin). 

Selain dihasilkan oleh bakteri A.actinomycetemcomitans,Ltx juga dihasilkan 

oleh  Bordetella pertusis, Manneheimia haemolytica, dan Actinobacillus 

pleuropneumoniae. Ltx dapat melisiskan polymorhonuclear leukocytes 

( PMNL), monosit  dan dapat menyebabkan apoptosis pada sel limfosit T. Ltx  

berikatan dengan permukaan sel melalui reseptor  2 integrin  dan reseptor 

Lymphocyte function – associated molecule 1 (LFA-1). Ekspresi LFA-1 pada 

monosit diaktivasi oleh adanya TNF    (Yamaguchi dkk, 2004). Leukotoksin 

dengan kadar tinggi  menyebabkan oligomerisasi  toksin pada membrane 

plasma sehingga terbentuk lubang pada membran dan menginduksi lisis sel. 

Ltx  pada kadar  rendah  menyebabkan kebocoran mikro  pada membran 
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plasma sehingga terjadi influks kalsium dan mengaktifkan jalur apoptosis 

(Kelk dkk, 2003).  

b) Lipopolisakarida  

Lipopolisakarida (LPS) terdiri dari o-specific polysacharida 

corepolysacharida (outer core) dan lipid A (inner core) berfungsi sebagai 

aktivator  mediator radang seperti  IL-1, prostaglandin dan TNF alfa. LPS 

meningkatkan TNF alfa yang kemudian berikatan dengan TNF reseptor 1 dan 

selanjutnya mengaktifkan caspase-8 dan caspase-3 (Alikhani dkk, 2004; 

Zhang dkk, 2004). LPS memicu pelepasan sitokrom-c dan caspase-3, yang 

diinduksi oleh protein Bad (Suzuki dkk, 2004).) Peningkatan caspase-3 karena 

LPS terjadi akibat aktivasi apoptosis melalui jalur intrinsik , LPS menginduksi 

apoptosis melalui CD14/TLR4 sehingga terjadi peningkatan kalsium 

intraseluler (Hasegawa dkk ,2004 ). 

c) Cytolethal descending toxin (Cdt)   

      Cytolethal distending toxin (Cdt) adalah protein dengan berat molekul 25-35 

kDa yang terekspresi pada bakteri A. actinomycetemcomitans dan mampu 

menghambat siklus sel mamalia.  Cdt  menyebabkan hambatan pada  siklus sel 

pada fase G2/M secara irreversible dan berlanjut pada kematian sel.  Cdt 

terdiri dari CdtA, CdtB dan CdtC. CdtC berikatan pada membran sel dan 

berfungsi sebagai reseptor untuk CdtB untuk memasuki inti. Cdt B memasuki 

inti dan merusak DNA kromosom sehingga menghambat siklus sel (Saiki 

dkk,2004). Cdt menyebabkan kerusakan DNA dengan cara berikatan dengan 

glycospingolipid dan berikatan dengan reseptor spesifik yaitu GM3 
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ganglioside dan memasuki inti sel melalui endocytic pathway (Takehara, 

2005).  CdtB yang mengandung DNase menyebabkan putusnya rantai DNA 

(Dirienzo dkk, 2005). Putusnya rantai DNA akan memicu peningkatan enzim 

PARP-1 yang berfungsi untuk mengaktifkan perbaikan DNA ( DNA repair ), 

namun bila PARP-1 terlalu tinggi akan menyebabkan apoptosis atau nekrosis 

(Szabo dan Virag, 2002). 

 

5. Apoptosis  

Apoptosis adalah kematian sel yang melalui proses aktif ditunjukkan 

dengan gambaran morfologi yang spesifik dan diatur oleh mekanisme molekuler 

yang kompleks (Nalbant,2003). Apoptosis merupakan hasil dari program 

intraseluler yang bertingkat (cascade), dikontrol oleh berbagai macam sinyal dan 

rangkaian efektor. Apoptosis dapat terjadi secara fisiologis dan patologis. 

Apoptosis ditunjukkan dengan adanya pengkerutan sel dan fragmentasi DNA, 

kondensasi kromatin dan inti yang diikuti fragmentasi inti. Secara fisiologis 

apoptosis merupakan cara untuk membersihkan sel-sel yang rusak dan tidak 

dibutuhkan oleh tubuh. Proses apoptosis ini memugkinkan eliminasi sel yang 

fungsi biologisnya secara alamiah telah berakhir atau ketika sel termutasi 

sehingga keberadaannya akan membahayakan keseluruhan organisme. Secara 

khusus apoptosis terjadi pada proses embriogenesis, metamorfosis, pertumbuhan 

dan maturasi organ. Pada umumnya apoptosis terjadi secara fisiologis, namun 

dapat juga terjadi secara patologis karena pengaruh faktor dari luar ( Graves 

dkk,2004 ). 



 

 18 

Apoptosis dapat terjadi melalui dua jalur utama yaitu jalur ekstrinsik dan 

jalur intrinsik. Pada jalur ekstrinsik, apoptosis dimulai ketika Fas ligand (FasL)  

berikatan dengan Fas reseptor  (CD95) membran sel atau apabila Tumor necrosis 

factor (TNF) berikatan dengan TNF reseptor pada membran sel. Reaksi ini akan 

diikuti oleh apoptotic pathway yang terdiri dari seperangkat adaptor protein yaitu  

Fas-associated   death domain (FADD), TNFR-1 associated death domain 

(TRADD) yang akan mengaktifkan caspase 8 dan selanjutnya akan mengaktifkan 

caspase-3 yaitu kelompok cystein proteases yang berperan penting dalam 

apoptosis dengan cara mengaktifkan DNAse sehingga terfragmentasi dengan 

ukuran 200 base pair.  Pada jalur intrinsik, inisiasi apoptosis dimulai dari kadar 

kalsium dalam sitosol yang tinggi dan  produk biokimia yang berasal dari 

oxidative stress. Bila sel tidak dapat mengatasi, produk biokimia tersebut akan 

memberikan sinyal pada mitokondria yang dimulai dengan terbukanya membran 

mitokondria bagian luar, diikuti pembengkakan matriks dan hilangnya potensial 

membran mitokondria yang menyebabkan pelepasan sitokrom-c. Pelepasan 

sitokrom-c akan menginduksi serangkaian kejadian yang mengarah pada aktivasi 

protease intraseluler dari kelompok caspase. Peningkatan sitokrom-c dalam 

sitoplasma membentuk apoptosome yang terdiri dari Apaf-1, sitokrom-c,dATP 

dan aspartyl-directed protease caspase-9. Interaksi dalam apoptosome 

mengaktivasi enzym proteolitik caspase-9 yang selanjutnya akan mengaktivasi 

caspase-3 . Caspase-3 berikatan dengan DNA endonuclease  kemudian DNAse 

akan migrasi menuju inti dan memulai memecah DNA (Adams,2003).  
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Pada proses apoptosis, mitokondria berperan penting, karena perannya 

dalam hal perubahan transport elektron, hilangnya potensial membran, pelepasan 

sitokrom-c dan ekspresi protein kelompok  Bcl-2. Berbagai sinyal yang berbeda 

tersebut akan memacu atau menghambat apoptosis. Terdapat dua komponen 

penting yang menyebabkan pelepasan sitokrom c yaitu mitochondrial 

permeability transition pore ( MPTP) dan protein proapoptotik Bax. MPTP 

terletak pada tempat pertemuan antara membran luar dan membran dalam 

mitokondria, yang pada keadaan terbuka memungkinkan lewatnya secara bebas 

senyawa-senyawa dengan berat molekul lebih kecil dari 1,5 kDa antara matriks 

dan sitosol. Pembukaan MPTP dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya 

akumulasi kalsium, oksidan dan potensial transmembran mitokondria yang 

rendah. MPTP sebenarnya terlalu kecil untuk dapat dilewati oleh sitokrom-c (13 

kDa), namun penggabungannya dengan protein Bax membentuk saluran khusus 

untuk sitokrom-c. Penggabungan Bax dengan MPTP dalam hal aktivitas 

pembentukan pori, dihambat oleh protein antiapoptosis Bcl-2. Jadi keseimbangan 

antara protein proapoptotik , antiapoptotik dan interaksinya dengan MPTP sangat 

menentukan kelangsungan hidup atau kematian apoptotik suatu sel (Adams, 2003 

; Marzuki dkk,2004). 
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Gambar 2 : peranan  membran luar mitokondria dalam apoptosis 

( Dikutip dari : Adams, 2003) 

 

Di samping apoptosis dikenal cara kematian sel yang lain yaitu nekrosis. 

Nekrosis merupakan kematian sel yang terjadi secara patologis, yang terjadi 

karena kegagalan sintesis ATP oleh mitokondria. Proses nekrosis didahului 

pembengkakan sel yang diikuti pecahnya membran sel sehingga komponen 

intrasel terlepas dan memicu proses inflamasi  (Marzuki, 2004).  

 

2.4. Protein  Bcl-2 

Kelompok Bcl-2 merupakan protein regulator yang  penting untuk 

mengatur kematian sel melalui jalur apoptosis. Kelompok Bcl-2 dapat dibagi 

menjadi tiga kategori yaitu kelompok prosurvival/antiapoptotic seperti Bcl-2, Bcl-

xL dan Mcl-1, kelompok proapoptotic yaitu Bax, Bak sedang BH3 domain adalah 

Bim,Bid,Bad dan Bik. Bcl-2 prosurvival dengan berat molekul 26-kDa  terletak di 

membran luar mitokondria, membran inti dan membran retikulum endoplasma. 

http://www.genesdev.org/cgi/content/full/17/20/2481/FIG2
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Bcl-2 berfungsi sebagai protein yang melindungi sel dari apoptosis (Adams, 

2003). 

Kelompok protein ini tersebar dalam mitokondria untuk mengatur 

pelepasan sitokrom-c dan mengatur keutuhan membran mitokondria. Bax adalah 

anggota Bcl-2 yang mengawali kejadian apoptosis. Selama apoptosis , Bax yang 

semula berada di sitoplasma akan berpindah menuju  membran luar mitokondria  

dan mengalami oligomerisasi  sehingga MPTP terbuka dan sitokrom-c terlepas 

dari mitokondria. Bcl-2 dan Bcl-xl mengaktifkan ketahanan hidup sel. Bcl-2 

berikatan dengan apaf-1 dan  menghambat aktivasi caspase-9  Diharapkan ada 

keseimbangan antara kelompok prosurvival dan proapoptotic pada kelompok Bcl-

2, ketidak seimbangan diantara keduanya akan mengakibatkan kelompok 

proapoptotic Bax,Bad dan Bid mengalami translokasi dari sitoplasma menuju 

membran luar mitokondria dan akan segera memulai program kematian sel. 

Anggota kelompok BH3  menginduksi kematian sel dengan meningkatkan 

aktivasi Bax. Anggota kelompok antiapoptotic Bcl-2  yaitu Bcl-2 dan Bcl-xL 

mencegah translokasi  dan aktivasi Bax. Bcl-2 menghambat overekspresi Bax 

dengan cara menghambat oligomerisasi Bax pada mitokondria sehingga 

menurunkan pelepasan sitokrom c dan menghambat caspase. Bcl-xl berikatan 

dengan apaf-1 dan memutus  kemampuan apaf -1 untuk mengaktivasi procaspase-

9 (Thomenius dkk, 2003). 

                  Kelompok protein Bcl-2 terdiri dari pro-apoptotik dan antiapoptotik 

yang mengatur kematian sel melalui pengontrolan MPTP. Kelompok protein Bcl-

2 berikatan secara langsung dengan VDAC  yaitu saluran pada membran luar 
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mitokondria yang berfungsi sebagai jalan keluar masuk substansi dari dan menuju 

mitokondria. Pemeriksaan dengan teknik electrofisiologik menunjukkan bahwa  

Bax secara langsung mengatur VDAC dan mengatur pelepasan sitokrom c dan 

hilangnya potensial membran mitokondria. VDAC mempunyai diameter 3nm, bila 

VDAC dan Bax saling berikatan akan bekerjasama untuk membentuk pori yang  

diameter nya 4-10 kali lebih besar sehingga dapat dilalui oleh sitokrom c ( 

Shimizu dkk, 2000) 

           Mitokondria membentuk ATP melalui mitochondrial respiratory chain 

(MRC) yang td 4 multisubunit resipiration (Compleks I-IV) dan 2 molekul 

pembawa elektron yaitu sitokrom c dan ubiquinone.Elektron didapatkan dari 

reduksi substrat seperti  NADH dan succinate yang ditransfer dari kompleks 1 

(NADH dehidrgenase ) dan kompleks II ( succinate dehidrogenase) 

 

 

 

 

6. .Poly ADP Ribose Polimerase-1  ( PARP-1 ) 

PARP-1  adalah enzim di dalam inti yang selalu ada dalam ekariota, terdiri 

dari protein dengan berat molekul 116 kDa. PARP-1 merupakan  anggota 

kelompok protein Poly ADP-Ribose Polymerases (PARPs) yang paling dominan 

di dalam inti sel yaitu lebih dari 85%. PARP-1 berperan dalam perbaikan DNA 

yang mengalami cedera.  PARP-1 mengkatalisis pemecahan  NAD+ menjadi 

nikotinamide dan  ADP ribose, selanjutnya berpolimerisasi membentuk cabang 

asam nukleat poly ADP-ribose yang berikatan secara kovalen dengan  protein inti 

yaitu histone, dan faktor-faktor transkripsi . 
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Gambar 4 :  Faktor yang mempengaruhi Poly (ADP Ribose) Polimerase-1 (Kim 

dkk, 2005) 

 

              Pada keadaan basal aktivitas PARP-1 sangat rendah namun bila ada 

kerusakan DNA, PARP-1 akan hiperaktif  memecah Nicotinamide adenine 

dinucleotide (NAD+) untuk membentuk cabang poly ADP-ribose yang selanjutnya 

akan membentuk protein histone dan enzim-enzim yang membantu perbaikan 

DNA. Pada kerusakan DNA level rendah, PARP-1 berfungsi untuk memperbaiki 

DNA. Tetapi pada kerusakan DNA level sedang atau tinggi PARP-1 dapat 

menyebabkan kematian sel melalui apoptosis atau nekrosis. Aktivitas enzim 

PARP-1 memerlukan NAD+  untuk dihidrolisis membentuk ADP-ribose unit. 

Enzim PARP-1 yang terlalu aktif  akan menyebabkan pengosongan NAD+ yang 

Apoptosis 
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berlanjut pada pengosongan ATP, selain itu terjadi gangguan pompa ion dan 

perubahan tekanan osmotik. Aktivasi PARP-1 ditentukan oleh tingkat kerusakan 

DNA, hambatan PARP-1 dapat memperbaiki ketahanan hidup sel (Kim dkk, 

2005). 

 

7.  Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) 

Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) adalah koenzim yang ditemukan pada 

semua sel hidup, terdiri dari 2 nukleotida yang dihubungkan dengan kelompok 

phosphate. Satu nucleotida terdiri dari sebuah cincin adenosine , nukleotida yang 

lain terdiri dari nikotinamide. Dalam metabolisme NAD terlibat dalam reaksi 

reduksi-oksidasi (redoks), NAD membawa elektron dari satu reaksi ke reaksi yang 

lain. NAD disintesis dari asam amino tryptophan atau asam aspartat. Aktivitas 

metabolik suatu sel dapat dilihat dari NAD/NADH ratio yang disebut pula sebagai 

redox state. Efek NAD/NADH ratio bersifat kompleks, yaitu mengontrol aktifitas 

beberapa enzim yaitu glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, pyruvate 

dehidrogenase. Pada individu sehat perbandingan NAD/NADH sama dengan satu 

,sehingga konsentrasi NAD/NADH kurang lebih sebanding. Perbandingan 

NADP/NADPH hanya 0,005 --- 200 kali lebih rendah dp NAD. NAD mempunyai 

beberapa peran penting dalam metabolisme yaitu sebagai koenzim reaksi redoks, 

sbg donor kelompok ADP-ribose pada reaaksi ADP-ribosylation, sebagai second 

massenger molekul siklus ADP-ribose, sebagai substrat untuk bakteri DNA ligase, 

pada kelompok enzim disebut sebagai sirtuin yaitu menlepas kelompok acetyl dari 

protein.Peran NAD dalam metabolisme adalah transfer elektron dari reaksi redoks 
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yang satu ke reaksi yang lain. Reaksi ini dikatalisa oleh kelompok besar enzim 

yaitu oksidoreduktase. Contoh pada reaksi oksidasi NADH oleh koenzim Q, 

enzimnya mengandung nama 2 substrat yaitu NADH ubiquinone oxidoreductase 

= NADH dehidrogenase = coenzim Q reduktase. Dalam eukariot NADH 

diproduksi dalam sitoplasma melalui glikolisis kemudian ditransfer dalam 

mitokondria melalui malate-aspartate shuttle. NAD dibutuhkan pada reaksi 

transfer ADP-ribose. Misal : pada reaksi ADP-rybosilation meliputi penambahan 

1 ADP-ribose --- mono-ADP-ribosylation, bila ADP-ribose ditambahkan pada 

rangkaian cabang yang panjang maka disebut poly(ADP-ribosyl)ation.  Struktur 

poly ADP ribose terlibat dalam pengaturan DNA repair dan telomere 

maintenance.  

 

 

 

8.  Kalsium intraseluler ( Ca2+ ic ) 

Sel sebagai unit kehidupan terkecil selalu berkomunikasi dengan sel 

sekitarnya oleh karena itu dilengkapi dengan sensor-sensor protein pada membran 

sel  yang dikenal sebagai reseptor. Selain itu sel juga dilengkapi dengan  berbagai 

reseptor protein di dalam sitoplasma. Rangsangan pada berbagai reseptor melalui 

berbagai sistem sinyal transduksi yang akan menyebabkan ditingkatkannya bahan 

kimia didalam sel yang dikenal sebagai second messenger. Didalam sitoplasma sel 

akan terjadi suatu rangkaian peristiwa biokimia yang menyebabkan fosforilasi 

berbagai protein. Ada beberapa macam second messenger yang dihasilkan akibat 
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ikatan suatu ligan dengan reseptor, misalnya diacylglicerol (DAG),inositol 

triphosphat (IP3) dan  ion kalsium. Ion kalsium di dalam sel 10 -7 mM sedang 

diluar sel jauh lebih tinggi yaitu 10 -3 mM. Perbedaan yang sangat besar ini 

menyebabkan aliran ion kalsium dari luar sel secara besar-besaran bila kanal 

kalsium  dalam membran terbuka. Peningkatan ion kalsium yang terjadi akibat 

stimulasi reseptor bersifat sementara, bila tidak segera dikembalikan ke 

konsentrasi basal maka akan terjadi gangguan fisiologis, apoptosis atau kematian 

sel. Sel dilengkapi dengan berbagai mekanisme dalam upaya untuk 

mengembalikan konsentrasi ion kalsium dalam kondisi basal. Beberapa 

mekanisme transport aktif, pertukaran ion di dalam sel atau keluar sel digunakan 

untuk mempertahankan kondisi basal. Apabila oleh kondisi patologis tertentu 

terdapat peningkatan ion kalsium dalam sitoplasma, maka akan terjadi pengaturan 

ion kalsium yang berakibat perubahan fungsi fisiologis yang akan berkembang 

kearah perubahan patologis. Peningkatan Ca2+  intrasel dapat  disebabkan oleh 

karena influks Ca2+ dari ekstrasel ke dalam sel, pelepasan Ca2+ dari retikulum 

endoplasma, atau efluks Ca2+ dari mitokondria. Sebagai buffering Ca2+ ic 

diperankan oleh retikulum endoplasma, mitokondria dan  protein non membran  

yaitu calsium binding protein misalnya calmodulin, calsequesterin, calreticulin. 

Retikulum endoplasma dan mitokondria merupakan tempat penyimpanan kalsium.  

Kalsium dalam retikulum endoplasma akan terlepas bila ada agonis terutama 

inositol triphospat (IP3) yang berikatan dengan IP3 reseptor pada membran 

retikulum endoplasma. Mitokondria  merupakan salah satu organel yang sangat 

penting dalam mengatur kalsium intraseluler. Mitokondria merespon peningkatan 
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Ca2+ ic dengan cara pengambilan Ca2+ ke dalam matriks mitokondria. Pada  

keadaan fisiologis terdapat adanya keseimbangan antar influks dan efluks Ca2+  

melewati membran mitokondria. Akumulasi Ca2+ dalam mitokondria terjadi bila 

konsentrasi kalsium intrasel meningkat melebihi 500 nM (Indrayani, 2005). 

VDAC berada pada membran luar mitokondria dan membentuk pori yang 

berisi H2O dengan diameter 2,5 – 3 nm. ANT terdapat pada membran dalam 

mitokondria yang berperan dalam produksi ATP. VDAC dan ANT berinteraksi 

membentuk sebuah kompleks yang dapat dilalui oleh molekul kecil kurang dari 

1,5 kDa. Bila Ca2+ intrasel melebihi kondisi basal, maka kompleks VDAC dan 

ANT akan mengikat protein cyclophilin–D (Cyp-D) yang terletak dimatriks 

mitokondria dan membantu perubahan konformasi protein Bax dan Bcl-2 

sehingga  membentuk pori yang lebih besar dan akan  membuka MPTP. 

Perubahan permeabilitas mitokondria menyebabkan pori MPTP terbuka dan 

memudahkan terlepasnya molekul yang lebih dari 1,5 kDa seperti sitokrom-c 

,endonuklease G, AIF. Terbukanya MPTP menyebabkan aktivasi reseptor 

glutamate berlebihan untuk menarik kalsium dalam mitokondria sehingga  

mengganggu potensial membran mitokondria (Brookes dkk, 2004). 

 

9. Gluthatione 

        Gluthatione (GSH) adalah tripeptida yang terdiri dari ikatan antara kelompok 

amine dari cysteine dan kelompok karboksil dari glutamat, disintesa dari asam 

amino L-cysteine,L-glutamate dan  glycine. Hampir semua sel dalam tubuh 

mampu membentuk gluthatione, terutama di sel hati. Gluthatione adalah 
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antioksidan yang melindungi sel dari radikal bebas dengan berfungsi sebagai 

elektron donor. Gluthatione dijumpai dalam bentuk tereduksi (GSH) dan 

teroksidasi (GSSG). Dalam keadaan tereduksi , kelompok thiol dari cysteine 

mamapu memberikan elektron (H) pada molekul yang tidak stabil  seperti ROS. 

Setelah memberikan elektron gluthatione  sendiri menjadi reaktif , tetapi bereaksi 

dengan gluthatione reaktif lainnya membentuk gluthatione disulfide (GSSG). 

Pada sel dan jaringan yang sehat lebih dari 90% total gluthatione  dalam keadaan 

tereduksi (GSH) dan konsentrasi didalam sel berkisar antara 1 – 10 mM, diluar sel 

hanya 1-4 mikroM.  
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10.  Pemeriksaan Imunohistokimia 

       Imunohistokimia adalah suatu pemeriksaan imunologi dengan  

menggunakan antibodi sebagai probe yang sifatnya spesifik bertujuan untuk 

mendeteksi suatu antigen yang letaknya di dalam jaringan (Wresdiyati, 2003). 

Pada imunohistokimia terjadi reaksi antigen dan antibodi yaitu pengikatan antigen  

pada sisi aktif yang spesifik oleh suatu  antibodi. Hasil reaksi antigen dan antibodi 

dapat diidentifikasi pada specimen. Secara umum bahan aktif yang diproduksi 

oleh tubuh berupa sekresi maupun ekspresi dapat dideteksi dengan menggunakan 

metode imunohistokimia. Bahan aktif tersebut dapat berupa protein, karbohidrat, 

asam nukleat, lemak, bahan-bahan alami maupun bahan sintetik. Ada beberapa 

syarat dari bahan aktif yang dapat dideteksi dengan metode ini yaitu bahan aktif 

tersebut harus dapat membentuk antibodi yang spesifik terhadap bahan aktif 

tersebut bila disuntikkan pada host kedua yang spesiesnya berbeda, selain itu 

bahan aktif tersebut harus terakumulasi dalam jumlah yang cukup di dalam sel 

atau jaringan sehingga dapat diikat oleh antibodi spesifik dan dapat 

divisualisasikan.  Prinsip dasar pemeriksaan imunohistokimia berdasarkan 

kompleks antigen antibodi yang dapat dideteksi apabila antibodi yang 

mengikatnya telah diberi label. Pewarnaan jaringan menimbulkan ikatan antibodi 

pada antigen di permukaan atau di dalam sel yang selanjutnya dapat dideteksi 

dengan cara dilabel dengan enzim. Labelisasi menggunakan aktifitas enzim  akan 

menghasilkan warna setelah diberi tambahan kromogen. Warna akan tampak pada 

daerah kompleks enzim-antibodi didalam jaringan  yang terlihat dengan 
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pemeriksaan mikroskop electron atau cahaya.  Dengan menggunakan mikroskop 

optik, keberadaan antigen di dalam sel dapat terdeteksi baik di dalam sitoplasma 

maupun inti sel. Berdasarkan cara ikatan antara antigen-antibodi penanda, ada 

beberapa metode yang biasa dipakai untuk  pemeriksaan imunohistokimia yaitu : 

1) Metode langsung  

Metode ini  berupa ikatan antigen-antibodi yang telah diikatkan pada substansi 

penanda, sehingga bila terjadi ikatan maka dapat divisualisasikan dengan 

kromogen. Metode ini jarang dipakai karena untuk mendeteksi bahan aktif 

yang hanya sedikit terakumulasi tidak terlalu sensitif. Tetapi metode ini masih 

sering digunakan untuk pemeriksaan imunohistokimia mempergunakan bahan 

fluoresens yang biasa digunakan untuk mendeteksi bahan aktif pada sayatan 

segar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 : Metode imunohistokimia langsung. 

                   Antigen langsung berikatan dengan antibodi yang               

terkonjugasi dengan peroksidase ( Beesley, 1995 ). 
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2) Metode tidak langsung dua tahap  

Antigen dan antibodi primer berikatan secara langsung, tetapi antibodi primer 

tidak berikatan langsung dengan substansi penanda. Salah satu tangan dari 

antibodi primer berikatan dengan satu tangan dari antibodi sekunder yang 

berikatan dengan substansi penanda sehingga terdapat tiga lapis ikatan berupa 

antigen antibodi primer- antibodi sekunder. Metode ini lebih sensitif  dan 

dapat dipakai untuk mendeteksi bahan aktif lain yang berasal dari spesies yang 

sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 : Metode imunohistokima tidak langsung dua tahap, antigen 

berikatan dengan antibodi primer  dan antibodi primer 

berikatan dengan antibodi sekunder yang telah berkonjugasi 

dengan peroksidase (Beesley, 1995). 

 

3) Metode protein A  

Metode protein A mirip dengan metode tidak langsung dimana antibodi 

primer tidak langsung berikatan dengan substansi penanda tetapi berikatan 
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dengan protein A yaitu suatu protein yang diekstrak dari dinding bakteri 

Staphylococcus aureus mampu berikatan dengan bagian Fc  dari molekul IgG 

dari sebagian mamalia. Metode ini sensitifitasnya sangat tinggi tetapi kurang 

spesifik karena semua antibodi yang ada pada potongan specimen akan 

terekspresi. 

4) Metode antibodi tanpa label  

Metode ini merupakan modifikasi dari metode tidak langsung, ikatan terakhir 

adalah ikatan kompleks imun enzim-anti enzim sehingga terdapat 4 lapisan 

antibodi sehingga kemungkinan semakin banyak ikatan antibodi berikatan 

dengan substansi penanda. Pada umumnya digunakan dua macam enzim 

penanda yaitu peroksidase anti peroksidase (PAP) atau metode Alkaline 

Phosphatase anti alkaline Phosphatase ( APAAP ). Penamaan ini berdasarkan 

ikatan antara kedua enzim dan anti enzim tersebut pada ikatan lapis akhir dari 

kompleks tersebut. Teknik ini sensitif dan memberikan hasil yang baik untuk 

preparat fiksasi, preparat segar maupun preparat ulas. 
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  Gambar 7 : Metode peroksidase anti peroksidase (PAP) atau metode 

Alkaline Phosphatase anti alkaline Phosphatase (APAAP)  

                     (Beesley, 1995). 

 

5) Metode Avidin Biotin   

Metode ini umum disebut sebagai metode ABC (Avidin-Biotin-Complex). 

Teknik ini merupakan modifikasi dari metode tidak langsung dimana satu 

antigen dari bahan aktif diikat oleh antibodi  dengan dua tahap. Antibodi 

primer langsung berikatan dengan antigen , selanjutnya antibodi primer 

berikatan dengan antibodi sekunder  yang telah mengalami biotinilasi. Avidin 

adalah suatu glikoprotein dasar dengan berat molekul 68 kd berasal dari putih 

telur yang mempunyai afinitas tinggi terhadap biotin yaitu vitamin yang larut 

dalam air dengan berat molekul 244 kd namun dapat bergabung dengan 

berbagai macam protein termasuk reseptor imunoglobulin. Pada setiap ujung 

tangan dari antibodi sekunder telah terkonjugasi dengan biotin yang dapat 

berikatan dengan molekul avidin. Avidin mempunyai 4 bagian ikatan dengan 

molekul biotin, sedang biotin sendiri dengan mudah dapat bergabung dengan 

protein termasuk antibodi dan fluorochrome–coupled avidin. Banyaknya 

molekul biotin yang bergabung dengan avidin dan fluorochrome labeled 

avidin  menghasilkan ikatan kuat yang membentuk warna yang jelas. 

Dibanding dengan PAP, metode ABC mempunyai reaktan dengan afinitas 

yang lebih tinggi  dan sangat sensitif . 

6 )  Metode Streptavidin Biotin 
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Metode ini banyak digunakan dalam bidang imunologi, karena biotin mudah 

berikatan dengan berbagai protein dan membentuk ikatan yang amat kuat 

antara streptavidin dengan biotin. Keuntungan lain adalah dapat 

mengeliminasi ikatan lain yang non spesifik karena mempunyai kandungan 

karbohidrat yang rendah dan titik isoelektrik mendekati netral sehingga tidak 

terjadi berbagai reaksi non spesifik. Oleh karena itu streptavidin biotin lebih 

bagus disbanding avidin biotin kompleks, karena streptavidin mempunyai 

kemampuan mengikat biotin lebih banyak dan sangat kuat sehingga hasil 

pewarnaan lebih jelas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 : Metode Streptavidin –Biotin-Complex (Beesley, 1995) 
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13. TUNEL ( Terminal Deoxyuridine Nukleotide End Labelling ) Assay 

dengan apoptag detection kit 

        Dasar teknologi apoptag  detection kit adalah kerusakan strand DNA 

dideteksi dengan melabel ujung bebas 3-OH secara enzimatis dengan nukleotida 

yang dimodifikasi. TUNEL assay mendeteksi single strand break maupun double 

strand break yang berhubungan dengan apoptosis. Teknik ini dapat mendeteksi 

tahap awal apoptosis pada saat terjadi kondensasi kromatin dan kerusakan strand 

DNA masih sedikit , sebelum terjadi perubahan morfologis pada inti. Nucleotida 

pada apoptag dilabel dengan digoxigenin. Nucleotida yang terkandung pada reaksi 

buffer disambung dengan ujung 3-OH dari DNA secara enzimatis dengan bantuan 

terminal deoxynucleotidyl trasnferase (Tdt). Tdt mengkatalisis penyambungan 

triphosphat nukleotida ke ujung 3-OH dari double strand maupun single strand 

DNA. Prinsip pemeriksaan dengan apoptag detection kit adalah fragmen DNA 

yang telah disambung dengan nukleotida yang dilabel dengan digoxigenin diikat 

dengan anti digoxigenin peroxidase conjugate sehingga dengan penambahan 

substrat kromogenin pada sel yang mengandung ujung 3-OH akan berwarna 

kecoklatan, sedangkan sel yang tidak mengandung ujung 3-OH akan berwarna 

hijau. 
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KERANGKA KONSEP MINOSIKLIN SEBAGAI INHIBITOR 

APOPTOSIS 
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METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis penelitian  

           Jenis penelitian  yang digunakan  adalah penelitian eksperimental dengan 

menggunakan hewan coba mencit (Mus Musculus) Strain Swiss Webster (Balb C) 

jantan.  

4.2 Rancangan Penelitian  

      Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Penelitian 

Completely Randomized Design (Rancangan  Acak Lengkap = RAL) dengan 

asumsi bahwa pengukuran variabel hanya dilakukan setelah pemberian perlakuan 

dan memiliki kriteria sebagai berikut : (Zainuddin, 1995; Pratiknya, 2003)  

1. Pengambilan sampel dilakukan secara acak 

2. Ada suatu pengulangan / replikasi 

3. Ada kontrol/pembanding 

Secara skematis rancangan penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

    P1  O3 

    S              R    P2  O2 

    P3  O3 

Keterangan : 

S : Sampling   P : Perlakuan2 

R : Randomisasi  O : Observasi 
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Keterangan : 

S   : Sampel 

R   : Randomisasi 

P1 : Kelompok perlakuan 1 (kontrol) 

       Kelompok mencit dengan pemberian aquadest steril. 

P2 : Kelompok perlakuan 2 

       Kelompok mencit dengan pemberian crude toksin  bakteri Actinobacillus   

actinomycetemcomitans serotype b. 

P3 : Kelompok perlakuan 3 

       Kelompok mencit  dengan pemberian toksin  bakteri Actinobacillus 

actinomycetemcomitans serotype b dilanjutkan dengan pemberian larutan 

minosklin 100 nanomolar. 

O1  : Pengamatan 24 jam setelah pemberian aquadest steril 

O2 : Pengamatan  24 jam  setelah pemberian  toksin bakteri  Actinobacillus 

actinomycetemcomitans.serotype b  

O2 : Pengamatan  24  jam  setelah pemberian toksin  bakteri Actinobacillus 

actinomycetemcomitans serotype b yang dilanjutkan dengan  pemberian 

larutan minosklin 100 nanomolar. 

 

4.3 Unit Analisis dan Replikasi 

4.3.1 Unit analisis 

          Unit analisis adalah sel epitel gingiva  bagian bukal anterior rahang bawah 

mencit putih( Mus musculus) strain Swiss Webster galur BALB/c jantan, secara 

fisik diplih sehat, berumur 2,5 bulan dengan berat badan 25-35 gram  yang 

diperoleh dari Pusat Veterinaria Farma Surabaya (Pusvetma). 

 

4.3.2 Rumus jumlah replikasi 

Jumlah replikasi dtentukan berdasarkan rumus dibawah ini (Higgins and 

Kleinbaum, 1985) :  
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                         2

2

)17,517,45(

27,0]28,196,1(2
1,1




 xr

 

Keterangan : r = replikasi ; Z  = 1,96 ; Z   = 1,28 ; f = 10% 

  Xc = nilai rata-rata kelompok kontrol 

  Xt  = nilai rata-rata kelompok perlakuan 

  Sc  = simpangan baku kelompok kontrol 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, dalam penelitian ini menggunakan 

jumlah replikasi 

4.4   Variabel penelitian : 

4.4.1. Klasifikasi Variabel  

Variabel bebas          : - Pemberian toksin bakteri A. actinomycetemcomitans                 

serotype b 100  g/ml.  

                                   - Pemberian larutan minosiklin 100 nanomolar 

                                   - Waktu pengamatan : 24 jam      

Variabel tergantung  : Ekspresi   PARP-1,  Ca 2+ ic , NFKB,Bax, GSH, caspase 3 

dan jumlah sel apoptosis. 

Variabel kendali        : Mencit jantan BALB/c umur 2,5 bulan, berat badan  sekitar 

25-35 gram, kandang, pakan pellet, air minum aqua, 

pemeliharaan mencit dan  metode pemeriksaan. 
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4.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian  

1. Mencit : Mencit yang dimaksud adalah mencit (Mus musculus) galur 

BALB/c, jantan, dewasa, berumur 2,5 bulan dengan berat badan 25-35 

gram yang berasal dari Pusat Veterinaria Farma Surabaya (Pusvetma). 

2. Pemberian minosiklin adalah pemberian larutan minosiklin hidroklorid 

(SIGMA 155718) dengan konsentrasi 100 nanomolar  secara topikal  pada 

bagian bukal gingiva anterior rahang bawah setiap 12 jam dengan bantuan  

disposable oral sponge swab (Rynel Inc, USA)  

3. Toksin bakteri Actinobacillus actinomycetemcomitans serotype b :  adalah 

crude toksin yang dibuat dari bakteri Actinobacillus 

actinomycetemcomitans serotype b ( ATCC 43718 ) dengan cara 

presipitasi dengan ammonium sulfat 40% (Nishihara dkk, 1998). 

4. Paparan toksin bakteri Actinobacillus actinomycetemcomitans serotype b : 

adalah pemberian  crude toksin bakteri Actinobacillus 

actinomycetemcomitans serotype b dengan kadar 100  g/ml pada   bagian 

bukal gingiva anterior rahang bawah (Nishihara dkk,1998). 

5. Ekspresi PARP-1 : adalah besarnya ekspresi enzim PARP-1 yang diukur 

secara kuantitatif dengan menggunakan teknik pemeriksaan 

imunohistokimia dihitung per 100 sel pada  spesimen jaringan gingiva 

mencit, dilihat dengan mikroskop cahaya pembesaran 400 x . 

6. Ekspresi Bax : adalah besarnya ekspresi protein Bax yang diukur secara 

kuantitatif dengan menggunakan teknik pemeriksaan imunohistokimia 
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dihitung per 100 sel pada  spesimen jaringan gingiva mencit, dilihat 

dengan mikroskop cahaya pembesaran 400 x . 

7. Ekspresi Ca 2+ ic : adalah besarnya ekspresi kalsium intrasel yang  diukur 

secara kuantitatif dengan menggunakan teknik pemeriksaan 

imunohistokimia dihitung per 100 sel pada  spesimen jaringan  gingiva 

mencit, dilihat dengan mikroskop cahaya pembesaran 400 x . 

8. Ekspresi GSH : adalah besarnya ekspresi reduced gluthation yang  diukur 

secara kuantitatif dengan menggunakan teknik pemeriksaan 

imunohistokimia dihitung per 100 sel pada  spesimen jaringan  gingiva 

mencit, dilihat dengan mikroskop cahaya pembesaran 400 x . 

9. Ekspresi Caspase 3 : adalah besarnya ekspresi enzim caspase 3 yang 

diukur secara kuantitatif dengan menggunakan teknik pemeriksaan 

imunohistokimia dihitung per 100 sel spesimen jaringan  gingiva mencit, 

dilihat dengan mikroskop cahaya pembesaran 400 x . 

10. Jumlah sel apoptosis : adalah  jumlah sel yang mengalami apoptosis 

diperiksa dengan pewarnaan Tunel Assay. Diukur berdasarkan jumlah 

bentukan warna coklat dengan latar belakang hijau pada pengamatan 

mikroskop pembesaran 400 kali. 

 

4.6 Bahan dan Alat Penelitian  

4.6.1. Bahan sampel 

- Minosiklin hidroklorid murni dari SIGMA (155718) 

- Bakteri  Actinobacillus actinomycetemcomitans serotype b ( ATCC 43718) 
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- Cell line epitel rongga mulut (ATCC CCL-17) 

4.6.2. Bahan laboratorium untuk pemeriksaan Tunnel assay 

- Sitrat buffer 

- H2O2 3% 

- Proteinase K 3% 

- Larutan kerja DAB yang terdiridari aqudestilata 1ml, buffer substrat H2O2 50 

tetes, dan larutan DAB stok 1 tetes. 

- xylol 

- etanol absolut, 95%,90%,85%,70% 

- Apoptag Detection Kit (Chemicon-product S7101), 

 

4.6.2. Bahan laboratorium untuk pemeriksaan PARP-1,  Ca 2+ ic , NFKB,Bax, 

GSH, caspase 3 

- Buffer formalin fosfat 10% 

- Imunohistokimia kit untuk deteksi antibodi yang terikat antigen pada epitel 

gingiva mice : 

 Antibodi monoklonal PARP-1 ( TREVIGEN, Clone A6.4.12) 

 Antibodi monoklonal Bax (LAB VISION,Clone 2C8),   

 Antibodi monoklonal Caspase 3 (Santa Cruz Biotechnology, Sc- 7148) 

  Antibodi monoklonal NFkB p65 (Biovision, 3012-100) 

 Antibodi monoklonal GSH (Chemicon-product S7101) 

 Streptavidin Peroxidase dari LabVision Co, TS-060-HR 
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4.6.3 Alat Penelitian 

         Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

- Sentrifus dengan pendingin (Eppendorf 5417R) 

- Vortex 

- Water bath 

- Pipet mikro dengan ujung steril 

- Tabung eppendorf 

- Spektrofotometer 

- Mikroskop Cahaya Binokuler Merk Canon Alphaphot Y5 yang 

dihubungkan dengan layar komputer dan kamera  

- Counter 

4.7 Tempat dan Waktu Penelitian 

4.7.1  Tempat penelitian 

1. Laboratorium Mikrobiologi FK Unibraw untuk pembiakan bakteri A. 

actinomycetemcomitans serotype b 

2. Laboratorium Biomedik FK Unibraw untuk pembuatan toksin bakteri 

3. Unit hewan coba Laboratorium Biokimia Fakultas Kedokteran Unair 

untuk pemberian perlakuan terhadap hewan coba  

4. Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Unair untuk 

pembuatan sediaan histopatologi 

5. Laboratorium Gramic Fakultas Kedokteran Unair untuk pemeriksaan 

imunohistokimia. 
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6. Laboratorium Tropical Disease Research Centre Unair untuk 

pemeriksaan gel elektroforesis. 

4.7.2 Waktu penelitian 

Penelitian dilakukan selama 9 bulan 

4.8. Prosedur Pelaksanaan penelitian 

Untuk menjamin bahwa semua prosedur yang dilakukan pada penelitian ini 

laik etik, maka sebelum penelitian ini dikerjakan, proposal penelitian diajukan 

lebih dulu pada Komisi Etik  Fakultas Kedokteran Gigi Unair untuk mendapatkan 

penilaian dan pengesahan kelaikan etik. 

Prosedur penelitian meliputi  pembiakan bakteri A actinomycetemcomitans 

serotype b, pembuatan  crude toksin A actinomycetemcomitans serotype b, 

pemeriksaan apoptosis dengan metode Tunnel assay, pemeriksaan DNA 

fragmentasi  dengan gel elektroforesis, pemeriksaan imunohistokimia  dengan 

menggunakan antibody terhadap PARP-1,  Ca 2+ ic , NFKB,Bax, GSH, caspase 3. 

 

4.8.1. Pembiakan dan pembuatan toksin Actinobacillus 

actinomycetemcomitans serotype b 

 

 A. actinomycetemcomitans  ATCC 43718 (Y4, serotype b),    ditumbuhkan 

dalam dialysates Todd Hewwit Broth (Difco Laboratories, Detroit,Mich) 

ditambah dengan 1% (wt/vol) ekstrak yeast pada suhu 37C,5% CO2 selama 4 hari 

(Nishihara dkk, 1998). Hal ini sesuai dengan pemeriksaan menggunakan 

spektrofotometer selama 7 hari untuk melihat pertumbuhan bakteri didapatkan 

hasil pertumbuhan maksimal pada hari ke-4 (Lampiran 1).  Setelah itu  bakteri 

disentrifus 12.000g kemudian diambil supernatannya. Untuk memisahkan non 
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protein dari crude toksin, toksin kasar yang berasal dari supernatan diendapkan  

dengan menambahkan  ammonium sulfat pekat 40%. Pada konsentrasi ini terjadi 

peningkatan muatan listrik disekitar protein yang akan menarik mantel air dari 

koloid protein. Interaksi hidrofobik dimana sesama molekul protein pada suasana 

ionik tinggi akan menurunkan kelarutan protein (Salting out). Endapan yang 

terbentuk dipisahkan dengan disentrifus 3000g  selama 30 menit pada suhu 4 C. 

Garam yang tersisa pada endapan yang terbentuk dipisahkan dengan cara dialisis. 

Dialisis merupakan proses pemisahan molekul yang lebih kecil dari yang lebih 

besar melalui membran semipermiabel yaitu membran selofan dengan ukuran 10-

100 mikrometer. Sampel dimasukkan dalam membran yang sudah diikat atas dan 

bawahnya, kemudian kantung selofan dimasukkan dalan beaker glass yang berisi 

buffer( Phospate Buffer  Saline ) PBS pH 7,2. Bahan-bahan dengan berat molekul 

rendah seperti asam amino,koenzim,karbohidrat dapat dihilangkan dengan cara 

dialisis dari makromolekul seperti protein, asam nukleat dan polisakarida. Dialisis 

dihentikan bila telah tercapai keadaan kesetimbangan (Aulanni’am, 2004) 

4.8.3.  Perlakuan pada mencit 

         Persiapan yang dilakukan sebelum penelitian adalah menyiapkan kandang  

yang sudah dicuci bersih dan didesinfeksi selama 1 minggu sebelum digunakan. 

Mencit (Mus musculus) Strain Swiss Webster (Balb C) jantan dibagi menjadi 3 

kelompok, masing-masing 10 ekor. Mencit beradaptasi dalam kotak bertutup 

kawat beralas sekam dengan makanan dan minuman yang sama yaitu pellet par G 

dan aqua secara ad libitum (Pressentin dkk,2003). Setelah mencit beradaptasi 

terhadap lingkungan kandang di laboratorium selama 1 minggu, perlakuan 
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dikerjakan sesuai dengan kelompok yang direncanakan. Mencit diambil dari 

populasi secara random. Setiap 5 mencit ditempatkan dalam kotak yang berbeda, 

diberi tanda dengan cat di ekor dan ditentukan macam perlakuan. Tiga perlakuan 

itu adalah : 

Perlakuan 1 :  Mencit 10 ekor  dilakukan pemberian aquadest steril   secara topikal  

pada bagian bukal gingiva anterior rahang bawah setiap 12 jam 

dengan bantuan  disposable oral sponge swab (Rynel Inc, USA) 

yang dimasukkan dalam aquadest steril sampai jenuh, kemudian 

diaplikasikan dengan cara two double lateral strokes ( Logan, 

1994). Setelah 24 jam mencit dimatikan kemudian diambil  

jaringan gingiva  anterior rahang bawah sebagai specimen biopsi 

( Parwatisari, 2007) 

Perlakuan 2 : Mencit 10 ekor diinduksi  toksin  bakteri Aa 100  g/ml  (Nishihara 

dkk,1998) pada bagian bukal gingiva anterior rahang bawah 

dengan menggunakan Hamilton syringe (Reno,Nev)  (Zubery 

dkk,1998). Setelah 24 jam mencit dimatikan kemudian diambil  

jaringan gingiva  anterior rahang bawah sebagai specimen biopsi. 

Perlakuan 3 : Mencit 10 ekor diinduksi  toksin  bakteri Aa 100  g/ml (Nishihara 

dkk,1998) pada bagian bukal gingiva anterior rahang bawah 

dengan menggunakan Hamilton syringe (Reno,Nev)( Zubery dkk, 

1998) dilanjutkan dengan pemberian larutan minosiklin 100 

nanomolar (Swansons dkk, 2006)   secara topikal  pada bagian 

bukal gingiva anterior rahang bawah setiap 12 jam dengan bantuan  
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disposable oral sponge swab (Rynel Inc, USA) yang dimasukkan 

dalam larutan minosiklin sampai jenuh, kemudian diaplikasikan 

dengan cara two double lateral strokes (Logan, 1994). Setelah 24 

jam mencit dimatikan kemudian diambil  jaringan gingiva  anterior 

rahang bawah sebagai specimen biopsi. 

Mencit dikorbankan dengan menggunakan eter setelah dilakukan perlakuan 

1,2 dan 3 dalam waktu   24 jam setelah perlakuan kemudian rahang bawah 

dibedah, gingiva anterior rahang bawah dieksisi dengan menggunakan scalpel  

lalu dimasukkan dalam buffer formalin 10%. Sampel dari jaringan  gingiva mencit 

difiksasi dan didehidrasi dengan larutan buffer formalin kemudian dilakukan 

penjernihan dengan methyl benzoate dan xylene, selanjutnya dipenetrasi ( 

impregnasi) dengan paraffin. Sediaan blok paraffin dipotong dengan mikrotom 

sebanyak 10 set dengan ketebalan masing-masing 3-4  m. Potongan jaringan 

diapungkan pada permukaan bak pemanas berisi air hangat, selanjutnya jaringan 

yang telah menempel pada slide  dilakukan deparafinisasi dan sediaan siap untuk 

dilakukan pewarnaan. Sediaan histopatologis terdiri dari 6 buah slide tiap sampel 

untuk dilakukan pemeriksaan Tunnel assay (lampiran 3). Untuk memperkuat data 

hasil pemeriksaan Tunnel assay, dilakukan pemeriksaan DNA fragmentasi dengan 

elektroforesis gel agarosa  dengan tahapan sebagai berikut (Lampiran 2) 

- Ekstraksi DNA dengan metode Trizol 

- Pembuatan gel poliakrilamid 

- Running agarose 

- Pengecatan dengan AgNO3  
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   Pemeriksaan imunohistokimia dengan  metode Streptavidin –Biotin-

Complex digunakan untuk mendapatkan ekspresi PARP-1,  Ca 2+ ic , NFKB,Bax, 

GSH dan  caspase 3 (Beesley, 1995). Pemeriksaan dilanjutkan dibawah 

mikroskop cahaya dengan pembesaran 400 kali. Kemudian dilakukan 

penghitungan jumlah sel epitel gingiva yang mengalami apoptosis dan yang 

mengekspresikan PARP-1,  Ca 2+ ic , NFKB,Bax, GSH dan  caspase 3 per 100 sel.  

Sel yang positif memberikan warna kecoklatan diantara sel epitel yang berwarna 

kebiruan/kehijauan. Tiap satu sediaan diamati pada 4 lapangan pandang sesuai 

dengan arah jarum jam3,6,9 dan 12. Tiap satu lapang pandang diamati dan 

dihitung pada dua tempat sesuai dengan arah jarum jam 6 dan 12 dengan 

menggunakan kamar hitung dan counter (Pesik,2002). Hasilnya kemudian dirata-

rata. Data yang terkumpul dilakukan analisis statistik.  

4.8 Analisis Data 

Data penelitian dianalisis normalitas multivariat, homogenitas, uji Anova bila 

terdapat perbedaan bermakna dilanjutkan dengan analisis jalur dengan derajat 

kepercayaan 0.05. Hasil uji bermakna bila diperoleh harga  p< 0,05  
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4.9 Kerangka Operasional Penelitian 
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HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

       Pembuktian untuk melihat efek sitoproteksi minosiklin pada sel epitel gingiva 

mencit yang diinduksi crude toksin bakteri A.actinomycetemcomitans, maka 

dilakukan penghitungan jumlah sel yang mengekspresikan PARP-1,  Ca 2+ ic , 

NFKB,Bax, GSH, caspase-3 dan jumlah sel apoptosis. Data yang diperoleh dari 

hasil penelitian tersebut selanjutnya dideskripsikan dan diuji dengan taraf 

siknifikansi 0,05 dan diolah dengan program SPSS 

 

Tabel 5.1. Jumlah sel  yang mengekspresikan PARP-1,  Ca 2+ ic , NFKB,Bax, 

GSH dan  caspase-3 dan jumlah apoptosis pada sel epitel gingiva  yang 

terpapar toksin bakteri A.actinomycetemcomitans dan setelah 

pemberian larutan minosiklin 100 nanomolar. 

 

Kelompok 

Perlakuan 

PARP APOP NFKB KALSIUM GLUTHA CASP BAX 

Kontrol 

             

Mean 25,21 5,17 20,21 33,48 60,51 19,76 29,97 

SD 1,72 0,27 2,05 5,20 1,12 1,67 2,69 

Toksin  

               

Mean 48,9 45,17 60,23 78,20 29,11 46,35 63,17 

SD 2,01 7,68 1,78 3,24 2,30 3,95 1,71 

Toksin+ 

minosiklin 

Mean 30,05 5,81 29,74 32,21 62,57 20,00 30,86 

SD 1,2 0,58 3,70 2,02 2,09 2,10 2,95 
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Gambar 5.1. Rata-rata jumlah sel epitel gingiva  yang 
mengekspresikan apoptosis  

 
 
           Hasil pemeriksaan menggunakan Tunel assay menunjukkan jumlah sel 

apoptosis pada semua kelompok perlakuan (gambar 5.1). Pada induksi toksin 

bakteri A.actinomycetemcomitans serotype b tampak terjadi peningkatan jumlah 

sel apoptosis. Dengan pemberian  minosiklin 100 nanomolar tampak penurunan 

jumlah sel apoptosis dengan perbedaan yang siknifikan (p<0,05).(lampiran 5) 

          Tunnel assay merupakan perpaduan antara reaksi molekuler dengan 

imunohistokimia , dimana reaksi molekuler ditandai dengan adanya ligasi antar 

fragmentasi DNA dengan digoxigenin dengan bantuan enzim TdT (terminal 

deoxinucleotide transferase) (Sudiana, 2005). Namun untuk memperkuat apakah 

memang terjadi fragmentasi pada DNA, maka dilakukan uji DNA fragmentasi 

dengan elektroforesis gel agarosa, dengan hasil dibawah ini : 
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                                Toksin             Toksin       Toksin             Kontrol       Toksin          Minosiklin  
                                                                                                                        + Minoskl  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 : Gambaran DNA fragmentasi pada kultur sel epitel yang terpapar 

toksin bakteri A.actinomycetemcomitans dan setelah pemberian 

larutan minosiklin 100 nanomolar. 

 

Dari gambaran diatas, terlihat bahwa toksin bakteri A.actinomycetemcomitans 

menyebabkan fragmentasi pada DNA menjadi 4 band, sedang pada kontrol dan 

pemberian minosiklin hanya menunjukkan gambaran 1 band. 
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Gambar 5.3. Rata-rata jumlah sel epitel gingiva  yang 

mengekspresikan caspase-3  
 
       

        Hasil pemeriksaan menggunakan imunohistokimia  menunjukkan jumlah sel 

yang mengekspresikan caspase-3  pada semua kelompok perlakuan (Gambar 5.3). 

Pada induksi toksin bakteri A.actinomycetemcomitans serotype b tampak terjadi 

peningkatan jumlah sel yang mengekspresikan caspase-3. Dengan pemberian   

minosiklin 100 nanomolar  tampak penurunan jumlah sel yang mengekspresikan 

caspase-3 dengan perbedaan yang siknifikan (p < 0,05) (Lampiran 5) 
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Gambar 5.4. Rata-rata jumlah sel epitel gingiva  yang 

mengekspresikan gluthation  
 
 
            Hasil pemeriksaan menggunakan imunohistokimia  menunjukkan jumlah 

sel yang mengekspresikan gluthation  pada semua kelompok perlakuan (Gambar 

5.4). Pada induksi toksin bakteri A.actinomycetemcomitans serotype b tampak 

terjadi penurunan jumlah sel yang mengekspresikan gluthation. Dengan 

pemberian   minosiklin 100 nanomolar  tampak  jumlah sel yang mengekspresikan 

gluthation meningkat dengan perbedaan yang siknifikan (p < 0,05) (Lampiran 5) 
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Gambar 5.5. Rata-rata jumlah sel epitel gingiva  yang 

mengekspresikan kalsium intrasel  
 
 
            Hasil pemeriksaan menggunakan imunohistokimia  menunjukkan jumlah 

sel yang mengekspresikan kalsium intrasel  pada semua kelompok perlakuan. 

(Gambar 5.5). Pada induksi toksin bakteri A.actinomycetemcomitans serotype b 

tampak terjadi peningkatan jumlah sel yang mengekspresikan kalsium intrasel. 

Dengan pemberian   minosiklin 100 nanomolar  tampak penurunan jumlah sel 

yang mengekspresikan kalsium intrasel  dengan perbedaan yang siknifikan (p < 

0,05) (Lampiran 5) 
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Gambar 5.6. Rata-rata jumlah sel epitel gingiva  yang 

mengekspresikan NFKB  
 
 
 
            Hasil pemeriksaan menggunakan imunohistokimia  menunjukkan jumlah 

sel yang mengekspresikan NFKB pada semua kelompok perlakuan (Gambar 5.6). 

Pada induksi toksin bakteri A.actinomycetemcomitans serotype b tampak terjadi 

peningkatan jumlah sel yang mengekspresikan NFKB. Dengan pemberian   

minosiklin 100 nanomolar  tampak penurunan jumlah sel yang mengekspresikan 

NFKB  dengan perbedaan yang siknifikan (p < 0,05) (Lampiran 5) 
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Gambar 5.7. Rata-rata jumlah sel epitel gingiva  yang 

mengekspresikan Bax 
 
            Hasil pemeriksaan menggunakan imunohistokimia  menunjukkan jumlah 

sel yang mengekspresikan Bax  pada semua kelompok perlakuan (Gambar 5.7).  

Pada induksi toksin bakteri A.actinomycetemcomitans serotype b tampak terjadi 

peningkatan jumlah sel yang mengekspresikan Bax. Dengan pemberian   

minosiklin 100 nanomolar  tampak penurunan jumlah sel yang mengekspresikan 

Bax  dengan perbedaan yang siknifikan (p < 0,05) (Lampiran 5) 
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Gambar 5.8. Rata-rata jumlah sel epitel gingiva  yang 

mengekspresikan PARP-1  
 
 
            Hasil pemeriksaan menggunakan imunohistokimia  menunjukkan jumlah 

sel yang mengekspresikan PARP-1  pada semua kelompok perlakuan (Gambar 

5.8).  Pada induksi toksin bakteri A.actinomycetemcomitans serotype b tampak 

terjadi peningkatan jumlah sel yang mengekspresikan PARP-1. Dengan 

pemberian   minosiklin 100 nanomolar  tampak penurunan jumlah sel yang 

mengekspresikan PARP-1  dengan perbedaan yang siknifikan (p < 0,05) 

(Lampiran 5) 
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Gambar 5.9. Rata-rata jumlah sel epitel gingiva  yang              
mengekspresikan PARP-1,  Ca 2+ ic , NFKB,Bax, GSH, caspase-3 

dan jumlah sel apoptosis. 
 
 
       Berdasarkan hasil pada gambar 5.9  yang menunjukkan ekspresi tujuh 

variabel yang mencerminkan efek sitoproteksi pada sel epitel gingiva mencit , 

tampak kalsium intrasel menunjukkan ekspresi yang paling tinggi pada saat 

induksi toksin bakteri A.actinomycetemcomitans serotype b, diikuti PARP-1 dan 

NFKB, setelah pemberian minosiklin 100 nanomolar tampak menurun dengan 

perbedaan yang siknifikan (p<0,05). Untuk mengetahui mekanisme sitoproteksi  

berdasarkan kontribusi variabel dominan digunakan analisis jalur. Secara lebih 

jelas pola sitoproteksi minosiklin tampak pada gambar 5.10 
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Gambar 5.10 Pola  efek sitoproteksi minosiklin melalui 
ekspresi PARP-1,  Ca 2+ ic , NFKB, Bax, GSH, 

caspase-3 dan jumlah sel apoptosis 

 
 
                Hasil yang tampak pada gambar 5.10 menunjukkan bahwa  variabel 

yang paling berperan dalam efek sitoproteksi terhadap apoptosis adalah variabel 

Ca2+ ic  terhadap PARP-1 dan PARP-1 terhadap NFKB dan PARP-1 terhadap 

GSH dengan angka standardized direct effect 0,96; 0,98 dan 0,95 . 
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Hasil uji Tunnel assay pada sel epitel gingiva mencit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            APOPTOSIS K 100X 

 

 

Gambar 5.11 :  Sayatan biopsi gingiva mencit (kontrol) menggunakan  metode 

Tunnel assay dengan pembesaran 100x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

             

 

 

 

 

 

             APOPTOSIS K 400X 

 

 

Gambar 5.12 :  Sayatan biopsi gingiva mencit (Kontrol)  menggunakan metode 

Tunnel assay dengan pembesaran 400x. 

 Panah merah = reaksi positif, panah biru = reaksi negatif. 
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Gambar 5.13 :  Sayatan biopsi gingiva mencit (perlakuan toksin) menggunakan  

metode Tunnel assay dengan pembesaran 100x 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

 

 

 

    

    

 

      

 

 

               APOPTOSIS TXN 400X 

 

 

Gambar 5.14 :  Sayatan biopsi gingiva mencit (perlakuan toksin)  menggunakan 

metode Tunnel assay dengan pembesaran 400x. 

 Panah merah = reaksi positif, panah biru = reaksi negatif. 
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Gambar 5.15 :  Sayatan biopsi gingiva mencit (perlakuan obat) menggunakan  

metode Tunnel assay dengan pembesaran 100x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             APOPTOSIS OBT 400X 

 

 

 

Gambar 5.16:  Sayatan biopsi gingiva mencit (perlakuan obat)  menggunakan 

metode Tunnel assay dengan pembesaran 400x. 

 Panah merah = reaksi positif, panah biru = reaksi negatif 
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Gambar 5.17 :  Gambaran ekpresi kalsium intrasel pada biopsi gingiva mencit 

(kontrol) dengan pulasan metode immunohistokimia . pembesaran 

100x 
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Gambar 5.18 :  Gambaran ekpresi kalsium intrasel pada biopsi gingiva mencit 

(kontrol) dengan pulasan metode immunohistokimia . pembesaran 

400x. 

 Panah merah = reaksi positif, panah biru = reaksi negatif. 
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Gambar 5.19:  Gambaran ekpresi kalsium intrasel pada biopsi gingiva mencit 

(toksin) dengan pulasan metode immunohistokimia . pembesaran 100x 
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Gambar 5.20 :  Gambaran ekpresi kalsium intrasel pada biopsi gingiva mencit 

(toksin) dengan pulasan metode immunohistokimia . pembesaran 400x 

 Panah merah = reaksi positif, panah biru = reaksi negatif. 
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Gambar 5.21:  Gambaran ekpresi kalsium intrasel pada biopsi gingiva mencit 

(obat) dengan pulasan metode immunohistokimia . pembesaran 100x 
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Gambar 5.22:  Gambaran ekpresi kalsium intrasel pada biopsi gingiva mencit 

(obat) dengan pulasan metode immunohistokimia . pembesaran 100x. 

 Panah merah = reaksi positif, panah biru = reaksi negatif.. 
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Gambar 5.23 :  Gambaran ekpresi PARP-1 pada biopsi gingiva mencit (kontrol) 

dengan metode immunohistokimia . pembesaran 100x 
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Gambar 5.24 :  Gambaran ekpresi PARP-1 pada biopsi gingiva mencit (kontrol) 

dengan 

                 metode immunohistokimia . pembesaran 400x 

                Panah merah = reaksi positif, panah biru = reaksi negatif. 
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Gambar 5.25 :  Gambaran ekpresi PARP-1 pada biopsi gingiva mencit (kontrol) 

dengan metode immunohistokimia . pembesaran 100x 
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Gambar 5.26 :  Gambaran ekpresi PARP-1 pada biopsi gingiva mencit (toksin) 

dengan 

                 metode immunohistokimia . pembesaran 400x 

                 Panah merah = reaksi positif, panah biru = reaksi negatif. 
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Gambar 5.27 :  Gambaran ekpresi PARP-1 pada biopsi gingiva mencit (obat) 

metode immunohistokimia . pembesaran 100x 
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Gambar 5.28 :  Gambaran ekpresi PARP-1 pada biopsi gingiva mencit (obat) 

dengan 

                 metode immunohistokimia . pembesaran 400x 

      Panah merah = reaksi positif, panah biru = reaksi negatif. 
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Gambar 5.29 :  Gambaran ekpresi NFKB pada biopsi gingiva mencit (kontrol) 

dengan 

                 metode immunohistokimia . pembesaran 100x 
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Gambar 5.30 :  Gambaran ekpresi NFKB pada biopsi gingiva mencit (kontrol) 

dengan metode immunohistokimia . pembesaran 400x 

                      Panah merah = reaksi positif, panah biru = reaksi negatif. 
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Gambar 5.31 :  Gambaran ekpresi NFKB pada biopsi gingiva mencit (toksin) 

dengan 

                 metode immunohistokimia . pembesaran 100x 
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Gambar 5.32:  Gambaran ekpresi NFKB pada biopsi gingiva mencit (toksin) 

dengan metode immunohistokimia . pembesaran 400x 

                 Panah merah = reaksi positif, panah biru = reaksi negatif 
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Gambar 5.33 :  Gambaran ekpresi NFKB pada biopsi gingiva mencit (obat) 

dengan metode immunohistokimia . pembesaran 100x 
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Gambar 5.34 Gambaran ekpresi NFKB pada biopsi gingiva mencit (obat) dengan 

                 metode immunohistokimia . pembesaran 400x 

 Panah merah = reaksi positif, panah biru = reaksi negatif. 
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Gambar 5.35:  Gambaran ekpresi GSH pada biopsi gingiva mencit (kontrol) dengan 

                 metode immunohistokimia . pembesaran 100x 
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Gambar 5.36 :  Gambaran ekpresi GSH pada biopsi gingiva mencit (kontrol) dengan 

                 metode immunohistokimia . pembesaran 400x 

                 Panah merah = reaksi positif, panah biru = reaksi negatif. 
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Gambar 5.37 :  Gambaran ekpresi GSH pada biopsi gingiva mencit (toksin) dengan 

                 metode immunohistokimia . pembesaran 100x 
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Gambar 5.38:  Gambaran ekpresi GSH pada biopsi gingiva mencit (toksin) dengan 

                 metode immunohistokimia . pembesaran 400x 

 Panah merah = reaksi positif, panah biru = reaksi negatif. 
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Gambar 5.39 :  Gambaran ekpresi GSH pada biopsi gingiva mencit (obat) dengan 

                 metode immunohistokimia . pembesaran 100x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     GSH OBT 400X 

 

 

 

 

Gambar5.40 :  Gambaran ekpresi GSH pada biopsi gingiva mencit (obat) dengan 

                 metode immunohistokimia . pembesaran 400x. 

 Panah merah = reaksi positif, panah biru = reaksi negatif. 
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Gambar 5.41:  Gambaran ekpresi caspase-3 pada biopsi gingiva mencit (kontrol)      

dengan metode immunohistokimia . pembesaran 100x 
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Gambar 5.42  Gambaran ekpresi caspase-3 pada biopsi gingiva mencit (kontrol)        

dengan metode immunohistokimia . pembesaran 400x 

.                  Panah merah = reaksi positif, panah biru = reaksi negatif. 
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Gambar 5.43 :  Gambaran ekpresi caspase-3 pada biopsi gingiva mencit (toksin) dengan 

                     metode immunohistokimia . pembesaran 100x 
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Gambar 5.45  :  Gambaran ekpresi caspase-3 pada biopsi gingiva mencit (toksin)                       

dengan metode immunohistokimia . pembesaran 400x 

                   panah merah = reaksi positif, panah biru = reaksi negatif. 
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Gambar  5.46 :  Gambaran ekpresi caspase-3 pada biopsi gingiva mencit (obat)  

dengan metode immunohistokimia . pembesaran 100x 
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Gambar 5.47  :  Gambaran ekpresi caspase-3 pada biopsi gingiva mencit (obat) 

dengan metode immunohistokimia . pembesaran 400x 

   Panah merah = reaksi positif, panah biru = reaksi negatif 
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Gambar 5.48  :  Gambaran ekpresi Bax pada biopsi gingiva mencit (kontrol) dengan 

                    metode immunohistokimia . pembesaran 100x 
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Gambar 5.49  Gambaran ekpresi Bax pada biopsi gingiva mencit (kontrol) dengan 

                 metode immunohistokimia . pembesaran 400x 

      Panah merah = reaksi positif, panah biru = reaksi negatif. 
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Gambar 5.50:  Gambaran ekpresi Bax pada biopsi gingiva mencit (toksin) dengan 

                    metode immunohistokimia . pembesaran 100x 
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Gambar 5.51:  Gambaran ekpresi Bax pada biopsi gingiva mencit (toksin) dengan 

                 metode immunohistokimia . pembesaran 400x 

      Panah merah = reaksi positif, panah biru = reaksi negatif 
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Gambar 5.52  Gambaran ekpresi Bax pada biopsi gingiva mencit (obat) dengan 

                    metode immunohistokimia . pembesaran 100x 
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Gambar 5.53 : Gambaran ekpresi Bax pada biopsi gingiva mencit (obat) dengan 

                 metode immunohistokimia . pembesaran 400x 

                 Panah merah = reaksi positif, panah biru = reaksi negatif 

 

 



 

 82 

 

 

PEMBAHASAN 

 

 

          Penelitian ini dilaksanakan untuk memecahkan masalah dibidang 

periodontik yang selama ini masih menjadi pertanyaan yaitu sering ditemukannya 

penderita dengan penyakit periodontitis agresif  dengan tanda keradangan minimal 

tetapi terjadi kerusakan tulang yang cepat dan gigi goyang parah. Dalam usaha 

untuk mengatur strategi terapi yang maksimal maka diperlukan penguasaan 

mekanisme etiopatogenesis penyakit periodontitis agresif secara molekuler 

sehingga proses progresifitas  penyakit periodontitis agresif dapat dihambat. 

Dahulu penyakit periodontotitis agresif disebut sebagai periodontosis/paradontose 

karena etiologinya masih belum diketahui dengan jelas, diduga berkaitan dengan 

faktor genetik dan keberadaan bakteri A.actinomycetemcomitans serotipe b. 

Seiring dengan perkembangan ilmu  ditemukan bahwa progresifitas  penyakit 

periodontitis agresif  dihubungkan dengan proses apoptosis  yang berlebihan  pada 

jaringan penyangga gigi yang dipicu oleh toksin bakteri A.actinomycetemcomitans 

serotipe b (Omer dkk , 2006).  Peningkatan jumlah apoptosis yang berlebihan 

pada jaringan penyangga gigi menyebabkan loss of attachment  dalam waktu 

cepat sehingga gigi tanggal sebelum waktunya. 
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6.1   Pengaruh paparan toksin bakteri  A.Actinomycetemcomitans serotype b. 

  terhadap jumlah sel  yang mengekspresikan PARP-1,Bax, Ca2+ ic,  caspase-

3 ,GSH dan jumlah sel apoptosis pada epitel gingiva  

 

               Hasil penelitian dengan menggunakan metode Tunnel assay menunjukan 

adanya peningkatan  jumlah sel apoptosis  yang signifikan pada kelompok yang 

terpapar toksin bakteri A.actinomycetemcomitans serotipe b (Gambar    ).  

Tampak inti  berwarna kecoklatan   karena adanya reaksi molekuler  yang ditandai 

dengan adanya ligasi antar fragmentasi DNA yaitu ujung 3-OH dengan 

digoxigenin dengan bantuan enzim TdT (terminal dexinucleotide transferase). 

Digoxigenin mengikat antidigoxigenin peroksidase konjugat yang mengikat DAB 

(Diamino Benzidine) substrat. Reaksi enzim dengan substrat akan menghasilkan 

warna kecoklatan. Metode Tunnel assay ini merupakan  metode yang dapat 

mendeteksi fragmentasi DNA  paling sensitif dan spesifik (Sudiana,2005). 

Keadaan ini didukung dengan pemeriksaan elektroferesis gel agarosa yang 

menunjukkan adanya fragmentasi pada DNA (Gambar  ).   Apoptosis pada sel 

epitel gingiva   merupakan  akibat dari faktor virulensi dari  eksotoksin dan 

endotoksin bakteri A.Actinomycetemcomitans. Cytolethal distending toxin (CDT)    

menginduksi apoptosis kira-kira 24-48%  pada sel limfosit. Lekotoksin  

menginduksi apoptosis relatif lebih rendah yaitu sekitar 18% - 27%. Sedang. 

crude toksin yang mengandung komponen eksotoksin dan endotoksin  yaitu 

lipopolisakarida (LPS)  meningkatkan level  jumlah  apoptosis pada sel limfosit T  

sampai 80% (Nalbant,2003).  Namun induksi oleh LPS murni  kurang adequate 
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untuk menimbulkan apoptosis pada sel makrofag (Suzuki dkk,2004). Paparan 

crude toksin bakteri Aa serotipe b meningkatkan ekspresi Fas,Fas ligan, 

menurunkan ekspresi Bcl-2 dan mengaktifkan enzim caspase 3 pada sel limfosit T 

(Nalbant, 2003).   

             Paparan toksin bakteri Aa. serotipe b mengaktifkan jalur apoptosis  

melalui reseptor  inositol triphosphate (IP3) yang menyebabkan terlepasnya ion 

kalsium dari retikulum endoplasma sehingga terjadi pengaktifan protein Bax, 

pelepasan sitokrom c , caspase-3 dan fragmentasi DNA. Fragmentasi DNA 

disebabkan karena aktivasi Ca2+ dependent/Mg2+ dependent endonuclease 

(DNAse). Hal ini menunjukkan kalsium berperan dalam apoptotic signaling 

pathway. Dengan pemberian kalsium chelator, calcium chanel blockers dan 

antagonis calmodulin dapat menghambat apoptosis (Cudd, 1999). Peningkatan 

kalsium intrasel meningkatkan ekspresi gen yang mengkode reseptor kematian 

yaitu Fas dan FasL.  

             Apoptosis diinduksi oleh berbagi stimuli  yaitu TNF alfa, oksidan dan 

calsium overload (Tang dkk, 2002, Liu W.2002). Early mitochondrial activation 

and cytocrome c up regulation during apoptosis. J Biol Chem.277: 50842-

54. .Nitrous oxide , stress oksidatif, kalsium, protease,nucleases dan mitokondria 

dipertimbangkan sebagai mediator apoptosis. Ca2+ ic berperan penting  dalam 

memulai  rangkaian sinyal apoptotik. Peningkatan kalsium intrasel dapat  

mempengaruhi interaksi antar protein dan enzim didalam sel serta mempengaruhi 

permeabilitas membran mitokondria. Pada penelitian ini paparan crude toksin 

bakteri A.actinomycetemcomitans serotype b  tampak meningkatkan jumlah sel 
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epitel yang mengekspresikan kalsium intrasel dengan perbedaan siknifikan 

dibanding kontrol (p<0,05).  Hasil penelitian ini mendukung pendapat  Kieba 

(2004) yang menunjukkan bahwa toksin bakteri A.actinomycetemcomitans 

serotype b meningkatkan kalsium intrasel  melalui IP3 reseptor pada retikulum 

endoplasma sehingga mengganggu keseimbangan mitokondria. Peningkatan 

kalsium dalam sel dapat melalui influx kalsium ekstrasel atau melalui organel 

tempat penyimpanan kalsium didalam sel. Influks kalsium ekstrasel melewati pori 

yang dibuat pada saat masuknya lekotoksin dalam plasma membran atau melalui 

jalur spesifik yaitu masuk dalam intrasel melalui saluran voltage-operated calcium 

(VOC) dan Receptor oprated calsium (ROC) yang diatur oleh protein G. Protein 

G dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok famili berdasarkan urutan asam amino 

pada subunit alfa, yaitu protein Gs tipe 1 yang mengaktifkan saluran kalsium,  

Protein G1 dan G0  tipe 2 yang menghambat saluran kalsium. Meskipun protein 

G0 tipe 2 menghambat saluran kalsium tetapi mengaktifkan phosphoplipase C 

(PLC) yang merupakan tahapan awal  yang penting untuk transduksi sinyal 

pelepasan kalsium didalam sel. Reseptor yang berikatan dengan phospholipase C 

(PLC) melalui protein G atau tyrosin kinase dapat mengaktivasi trnasduksi sinyal 

yang menghasilkan IP3 dari hidrolisis  fosfolipid PI(45)P2 yang ada dalam 

membran plasma. Pelepasan IP3 akan berdifusi dalam sitosol dan berikatan 

dengan IP3 reseptor pada retikulum endoplasma.  Pelepasan kalsium dari 

penyimpanan kalsium didalam sel yaitu retikulum endoplasma diatur oleh inositol 

1,4,5-triphosphate receptor (IP3R) atau ryanodine receptor (RyR). IP3 

merupakan titik fokus yang dibuat oleh dua sinyal utama yaitu tyrosine kinase 



 

 86 

reseptor dan  G-protein linked receptor. Kedua reseptor ini mengaktifasi 

phopholipase C yang kemudian akan menghidrolisis membran phospholipid, 

phosphatidylinositol 4,5-biphosphate (PIP2) menjadi IP3 dan diacylglycerol 

(DAG).  Inositaol 1,4,5-triphosphate (IP3) berikatan dengan IP3 reseptor pada 

retikulum endoplasma sehingga akan melepas penyimpanan kalsium (Cudd, 1995).  

Buffering kalsium intrasel dengan BAPTA atau EGTA dilaporkan dapat 

melindungi sel dari apoptosis ( Alyson dkk, 2000).  Alyson B, Bortner C, Bird G, 

Putney J,Cidlowski,2000. A selective requirement for elevated calcium in DNA 

degradation, but not early events in anti Fas-induced apoptosis.J Biol Chem.275: 

30586-96 

               Pada hasil penelitian ini tampak peningkatan jumlah sel epitel  yang 

mengekspresikan Bax dengan perbedaan siknifikan dibanding kontrol (p<0,05) 

karena  peningkatan kalsium  intrasel secara tak langsung akan memicu sinyal 

apoptosis jalur intrinsik melalui aktivasi calcineurin yaitu suatu protein fosfatase 

pengikat kalsium yang menyebabkan defosforilasi kelompok Bcl-2 proapoptotik 

yaitu Bax,Bad dan Bid (Thomenius, 2003). Selain itu peningkatan kalsium 

intrasel  mengaktifkan  enzim proteases (Ca2+ dependent proteses)  seperti 

calpain yang dapat memecah struktur penting dari protein (Preston,2005). Calpain 

1 teraktivasi pada konsentrasi mikromolar kalsium, sedang calpain 2 teraktivasi 

pada milimolar kalsium. Ikatan antara kalsium dengan calmodulin mengakibatkan 

terjadinya fosforilasi nitric oxide synthase (NOS) yaitu  kompleks enzim yang 

mengkatalisis oksidasi L-arginin untuk membentuk NO dan L-citrulline. Nitric 

Oxide dapat menginduksi apoptosis melalui interaksi dengan superoksid 
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mempengaruhi fungsi mitokondria dan  memicu pelepasan sitokrom c.  Selain itu 

interaksinya dengan superoksid akan menghasilkan peroksinitrit yang sangat 

reaktif, dengan cepat mengoksidasi kelompok sulphydryl,nitrates dan 

hydroxylates aromatic compounds yaitu tyrosine,tryptophan dan guanosin yang 

mengakibatkan enzim PARP-1 meningkat (Pieper,2001).  

 

               Peningkatan kalsium intrasel akan mengganggu homeostasis energi 

didalam sel menyebabkan sitotoksisitas melalui pembentukan ROS dan NOS. 

Akumulasi kalsium yang berlebihan dalam sel  mengganggu proses fosforilasi 

oksidatif  dan akan meningkatkan produksi ROS seperti superoxide, hidrogen 

peroxide melalui aliran transport elektron. Akumulasi kalsium  yang tinggi dalam 

mitokondria akan mengganggu permeabilitas membran mitokondria dan 

menghambat produksi ATP. Kalsium intrasel secara langsung mengaktivasi 

beberapa enzim  intrasel yang memulai proses  sitotoksik yaitu Ca/Mg activated 

endonuclease (DNAse), calpain yang merubah xanthine dehidrogenase menjadi 

xanthine oxidase (XO) yang mengaktifkan terbentuknya super oksid. H2O2  dapat 

dibentuk dari superoksid atau membentuk radikal hidroksil. Kalsium intrasel juga 

mengaktivasi calmodulin yang mengatur enzim nitric oxide synthase untuk 

menghasilkan sejumlah besar nitic oxide (NO). Kombinasi NO dengan O 

membentuk anion peroksinitrit yang sangat reaktif (ONOO). Peroksinitrit  

merusak membran sel dan menyebabbkan oksidasi dan nitration protein  yang 

terdiridari asam amino aromatik seperti tyrosine. Cedera  DNA akibat  Ca/Mg 

activated endonuclease dan peroksinitrit menghasilkan aktivasi PARP-1 yang 



 

 88 

membutuhkan NAD untuk DNA repair. Karena NAD dibutuhkan pada waktu 

pembuatan ATP , maka aktivasi PARP yang berlebihan akan mengurangi sumber 

energi dan menyebabkan kematian sel. 

                        Stres oksidatif yang diinduksi oleh pelepasan kalsium oleh 

reticulum endoplasma dan mitokondria menyebabkan destabilisasi mitokondria 

yang berlanjut pada kejadian apoptosis. Peningkatan kalsium intrasel mempunyai 

efek sitotoksik melalui pembentukan ROS, overaktifasi protein kinase C, 

Ca/calmodulin dependent  protein kinase II, phospholipases,protein phosphatases, 

xantine oxidase,endonuclease dan nitic oxide synthase (NOS). NOS sebenarnya 

mempunyai efek yang menguntungkan yaitu untuk mempertahankan tekanan 

darah, menghambat agregasi platelet, merusak bahan asing , tetapi bila berlebihan 

menjadi toksik. Peningkatan kalsium overload dalam mitokondria meningkatkan 

produksi radikal bebas , depolarisasi membrane mitokondria dan kematian sel                                                 

Peningkatan kalsium intrasel bukan  merupakan  satu-satunya  universal signal 

untuk apoptosis, karena untuk timbulnya apoptosis merupakan kejadian yang 

komplikated melalui interaksi berbagai protein dan sistem enzim. Pentingnya 

mitokondria untuk mengontrol  peningkatan kalsium   menunjukkan bahwa 

organel ini berperan utama pada proses apoptosis, stress oksidatif dan 

bioenergitika.. Mitokondria merupakan sumber utama ROS intrasel yang memicu 

timbulnya stress oksidatif. Gangguan fungsi mitokondria  disebabkan oleh 

peningkatan produksi ROS.  Mitokondria membutuhkan 80% - 90% oksigen 

untuk membentuk ATP melalui reaksi fosforilasi oksidatif. Energi yang dilepas 

oleh aliran elektron digunakan untuk memompa proton keluar dari membran 
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dalam mitokondria . Oksigen secara normal berfungsi sebagai akseptor elektron 

dan direduksi menjadi air.  Kebocoran elektron pada kompleks I dan III dapat 

menghasilkan  anion superodide (O2-). Superokside dapat diubah menjadi H2O2 

oleh enzim dalam matriks mitokondria yaitu MnSOD atau CuZnSOD pada 

intermembrane space . H2O2 lebih stabil dan dapat berdifusi menuju sitosol, 

melaui reaksi Fenton  H2O2 dapat berubah menjadi  radikal hidroksil (OH). 

Superokside dapat bereaksi dengan radikal bebas lain yaitu nitric oxide 

membentuk peroksinitrit yang sangat reaktif. ROS menyebabkan MPTP terbuka 

karena menyebabkan oksidasi pada kelompok thiol pada ANT. Oksidasi ANT 

akan mengurangi influks adenosine diphosphate (ADP) kedalam matriks untuk 

sintesa ATP. Terbukanya MPTP akan menyebabkan pelepasan sitokrom c yang 

akan berikatan dengan Apaf-1 untuk membentuk apoptosome . Oligomerisasi 

procaspase 9 oleh apoptosome mengaktifkan 2 executioner caspases yaitu caspase 

3 dan caspase 7. Mitokondrial oxidative stress  dapat menyebabkan kematian sel 

melalui jalur apoptosis atau nekrosis tergantung pada tersedianya ATP. Apoptosis 

terjadi bila masih ada persediaan ATP yang adequate untuk menimbulkan 

apoptosis, tetapi bila persediaan ATP kosong maka akan menyebabkan nekrosis. 

Penururnan stress oksidatif dapat mencegah progresifitas suatu penyakit.                

               Stress oksidatif adalah kondisi gangguan keseimbangan antara oksidan 

dan antioksidan yang berpotensi menimbulkan kerusakan membrane sel, protein 

dan DNA. Penurunan GSH merupakan salah satu petanda dari stress oksidatif. 

Penurunan stress oksidatif dengan pemberian antioksidan dapat mencegah 

progresifitas suatu penyakit. Antioksidan alami berasal dari coenzym Q (CoQ), 
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vitamin E  Mitokondria secara normal diproteksi dari kerusakan oksidatif oleh 

mitochondrial antioxidant systems. H2O2 dapat segera dikonversi menjadi air 

oleh mitochondrial gluthatine peroxidase yang akan mengoksidasi GSH menjadi 

GSSG.  GSH mampu memutus reaksi berantai dengan meredam radikal berbahaya 

yang terbentuk selama reaksi berantai, selain itu GSH juga mampu 

mempertahankan kadar vitamin C dalam tubuh karena kemampuan GSH dalam 

mengubah radikal askorbat menjadi bentuk asam askorbat.Selain itu mitokondria 

juga mempunyai antioksidan dengan berat molekul rendah yaitu alfa-tocopherol 

dan ubiquinol, molekul ini efektif membersihkan lipid peroxyl radical  dan 

mencegah peroksidasi lipid. Beberapa trial percobaan pada manusia pemberian 

vitamin E dosis tinggi tidak menunjukkan manfaat yang nyata, hal ini 

kemungkinan disebabkan karena kesulitan menembus blood-brain barrier (BBB). 

SOD dan catalase tidak dapat memasuki membran sel sehingga kurang efektif 

terhadap ROS intrasel. Mitokondria adalah sumber ROS intrasel dan mitokondria 

paling mudah diserang oleh kerusakan oksidatif , sehingga bagus sekali  bila 

terapi anti oksidan pada level mitokondria. Penelitian pada mice menunjukkan 

bahwa overekspresi catalase pada mitokondria dapat meningkatkan jangka hidup 

sampai 20%.Efektifitas antioksidan ditentukan oleh target pemberian pada sisi 

produksi ROS 
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6.2. Minosiklin sebagai inhibitor apoptosis 

 

             Minosiklin sebagai generasi kedua golongan tetrasiklin, telah digunakan 

untuk perawatan periodontitis lebih dari 30 tahun yang lalu.Akhir-akhir in 

diketahui bahwa minosiklin selain sebagai anti bakteri juga berfungsi sebagai anti 

inflamasi, inhibitor apoptosis, menghambat proteolisis, menekan angiogenesis dan 

menghambat metastase tumor.Berbagai penelitian telah memfokuskan terhadap 

mekanisme non antibiotik dari golongan minosiklin yaitu sebagai anti 

oksidan,inhibitor enzym , sebagai imunomodulator dan inhibitor apoptosis. 

Mekanisme sebagai anti inflamasi, imunomodulator dan sebagai proteksi neuron 

tampak pada gambar dibawah ini : 
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 Gambar :  minosiklin sebagai antiinflamasi, imunomodulator dan anti oksidan 

( Galvez dkk, 2013 ) 

 

           Mekanisme minosiklin sebagaai inhibitor apoptosis pada jalur intrinsik, 

melalui jalur caspase. Minosiklin mencegah pelepasan protei Smac dari 

mitokondria yang mengatur keseimbangan protein Bcl-2  ,p 53 ,    Bcl-xl dan 

menurunkan ekspresi protein proapoptosis yaitu  Bax, Bak, Bid and Fas) . Selain 

itu minosiklin menurunkan ekspresi caspases, menghambat Apaf-1 sehingga 

secara langsung dapat menghambat pelepasn sitokrom-c ( Cyt c  ) dari 

mitokondria.  Efek ini secara bersama-sama akan menghambat aktifitas caspase 

secara keseluruhan sehingga menghambat kejadian apoptosis.  

 

 

Gambar : minosiklin sebagai inhibitor apoptosis melalui jalur intrinsik (caspase) 

                ( Galvez dkk, 2013 ) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043661812001934#gr2
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               Mekanisme minosiklin sebagaai inhibitor apoptosis pada jalur intrinsik, 

selain melalui jalur caspase juga  melalui jalur AIF. Minosiklin menghambat 

ekspresi PARP-1 pada inti sel, yang diikuti secara langsung dengan penurunan 

ekspreis AIF didalam sitoplasma. Sehingga terjadi penurunan translokasi AIF  

menuju inti sel, dan memurunkan pemicu fragmentasi DNA. 

 

 

Gambar : Minosiklin menghambat apoptosis melalui jalur intrinsik (AIF) 

               ( Galvez dkk, 2013 ) 

                           Pada sel T, minosiklin menghambat  NFAT kinase GSK3, 

sehingga  NFAT1 rephosphorylasi meningkat dan menurunkan translokasi 

pada inti sel. Dengan demikian minosiklin menurunkan  aktifitas transkripsi 

NFAT1. Selain itu minosiklin juga menekan aktifitas kalsium intraseluler 

melalui penurunan penyimpanan kalsium  (SOCE) pada membran plasma. 
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Selain itu minosiklin juga berfungsi sebagai buffering kalsium , sehingga 

menurunkan kalsium dalam  SOCE.   

 

 

 

Gambar  : Minosiklin menghambat apoptosis melalui hambatan pada sel T   

                 ( Galvez dkk, 2013 ) 

 

 

Keterangan gambar:: 

 AIF, apoptosis-inducing factor;  

 Apaf-1, apoptotic protease activator factor-1;  

 APCs, antigen presenting cells;  

 CNS, central nervous system;  

 COX, cyclooxygenase;  



 

 95 

 Cyt c, cytochrome c;  

 ERK, extracellular signal-regulated kinase;  

 FDA, US Food and Drug Administration;  

 GSK, glycogen synthase kinase;  

 HIV, human immunodeficiency virus;  

 ICE, interleukin 1 converting enzyme;  

 IFN, interferon;  

 IL, interleukin;  

 JNK, c-Jun N-terminal protein kinase;  

 LPS, lipopolysaccharide;  

 MAPK, mitogen-activated protein kinase;  

 MMPs, matrix metalloproteinases;  

 MPT, mitochondrial permeability transition;  

 NFAT, nuclear factor of activated T cells;  

 NO, nitric oxide;  

 NOS, nitric oxide synthase;  

 PARP, poly(ADP-ribose) polymerase;  

 PGs, prostaglandins;  

 PK, protein kinase;  

 SOCE, store-operated Ca2+ entry;  

 sPLA2, secretory phospholipase A2;  

 TNF, tumor necrosis factor 

 

 

6.3   Pengaruh pemberian minosiklin  terhadap jumlah sel  yang 

mengekspresikan PARP-1,Bax, Ca2+ ic,  caspase-3 ,GSH dan jumlah sel 

apoptosis pada epitel gingiva yang terpapar toksin bakteri  

A.Actinomycetemcomitans serotype b. 

             

             Actinobacillus actinomycetemcomitans serotype b merupakan bakteri 

yang dominan pada periodontitis agresif. Toksin bakteri Actinobacillus 

actinomycetemcomitans serotype b menginduksi pelepasan sitokrom-c dalam 

mitokondria sehingga mengaktifkan caspase-3 dan memicu kejadian apoptosis 

(Suzuki dkk,2004).Toksin bakteri Actinobacillus actinomycetemcomitans serotype 
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b meningkatkan kalsium intrasel  melalui IP3 reseptor pada retikulum endoplasma 

(Kieba dkk, 2004). Peningkatan kalsium intrasel akan mengganggu keseimbangan 

homeostasis sel, protein Bax yang semula tidak aktif akan mengalami 

oligomerisasi dan berpindah menuju membrane mitokondria, sehingga terjadi  

gangguan MPTP. Pemeriksaan DNA microarray pada sel epitel menunjukkan 

bahwa bakteri Actinobacillus actinomycetemcomitans serotype b  meningkatkan 

ekspresi p53 dan menghambat Bcl-2 ( Handfield dkk, 2005 ). 

        Minosiklin adalah derivat tetrasiklin semi sintetik merupakan 

antibiotika pilihan untuk terapi periodontitis agresif (Voils dkk, 2005). Minosiklin 

selain sebagai antibakteri, anti inflamasi  dan  antikolagenase juga merupakan 

inhibitor caspase yang poten ( Mohr dan Vincent, 2005 ). Minosiklin menurunkan 

ekspresi awal caspase dengan cara mencegah pelepasan sitokrom-c dari 

mitokondria dan meningkatkan ekspresi Bcl-2 (Scarabeli, 2004;Wang, 2004). 

Minosiklin meningkatkan ketahanan hidup sel terhadap apoptosis dengan cara 

menghambat Bax dan caspase-3 (  Krady, 2005 ). Minosiklin bersifat sitoproteksi 

pada sel neuron atau bukan neuron dengan berfungsi sebagai buffering calcium 

dan inhibitor PARP 1 (Gomez dkk, 2005; Swanson dkk, 2006). Aktivitas enzim 

PARP-1 memerlukan NAD+  untuk dihidrolisis membentuk ADP-ribose unit. 

Enzim PARP-1 yang terlalu aktif  akan menyebabkan pengosongan NAD+ yang 

berlanjut pada pengosongan ATP, selain itu pengambilan  NAD+ dapat 

menurunkan GSH. Aktivasi PARP-1 merupakan mediator penting yang 

menentukan kehidupan  dan kematian sel. PARP-1 merupakan koaktifator faktor 
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transkripsi NFKB. Hambatan PARP-1 dapat memperbaiki ketahanan hidup sel 

(Cell survival) (Kim dkk, 2005). 

                         Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan 

rancangan penelitian acak lengkap untuk menjelaskan efek  sitoproteksi 

minosiklin pada sel epitel gingiva mencit  Balb/c yang dipapar toksin bakteri  

A.Actinomycetemcomitans serotype b. Toksin bakteri A.actinomycetemcomitans  

sitotoksik terhadap jaringan penyangga gigi khususnya sel epitel gingiva  10 kali 

lebih tinggi dibanding makrofag (Paju,2003;Kato dkk,2000)  Epitel gingiva 

sebagai  pertahanan awal  jaringan penyangga gigi perlu diproteksi terhadap efek 

sitotoksik bakteri A.actinomycetemcomitans serotype b.  Hasil uji Anava pada 

mencit dengan pemberian minosiklin 100 nanomolar pada epitel gingiva  terhadap  

6 variabel yang mencerminkan mekanisme sitoproteksi terhadap apoptosis yaitu 

Ca2+ ic, PARP-1,Bax, caspase-3 GSH dan jumlah sel apoptosis tampak terdapat 

perbedaan bermakna antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Untuk 

mengetahui efek sitoproteksi minosiklin berdasarkan variabel mana yang paling 

berperan maka digunakan analisis jalur. Hasil tampak pada gambar ... 

menunjukkan bahwa  yang paling berperan dalam efek sitoproteksi terhadap 

apoptosis adalah variabel Ca2+ ic  terhadap PARP-1 dan PARP-1 terhadap NFKB 

dan PARP-1 terhadap GSH dengan angka standardized direct effect 0,96; 0,98 dan 

0,95 .      



 

 98 

KALSIUM

BAX

PARP NFKB

GLUTHA

CASPASE

APOP

.75

.32

-.67

.95
.98

.24

e1

e5

e6

e2

e3

e4

.96

-.95

 

 

Gambar 6.1. Pola efek sitoproteksi minosklin berdasarkan hasil analisa jalur 

                 

                                          

 

                              Gluthatione ( L-gamma –glutamyl-L-cysteinyl-glycine) 

merupakan tripeptida antioksidan yang berperan penting untuk detoksifikasi 

radikal bebas.  GSH dibentuk dalam sitoplasma dan menuju mitokondria melalui 

transpot khusus ( specific carriers). Peningkatan GSH mitokondria sangat efektif  

mencegah mitochondrial oxidatif stress. GSH merupakan antioksidan sel yang 
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penting yang diperlukan untuk fungsi mitokondria. GSH tidak dibentuk dalam 

mitokondria tetapi didapatkan dari sitosol GSH terlibat dalam  reduksi 

dehydroascorbate menjadi ascorbate dan mempertahankan alfa tocopherol dalam  

keadaan tereduksi.GSH mampu memberi perlindungan terhadap pembentukan 

ROS endogen yang berasal dari metabolisme normal. Fungsi GSH tidak hanya 

sebagai substrat GSH peroksidase tetapi juga mempertahankan protective 

compound seperti  ascorbate. Peningkatan GSH menunjukkan efek sitoproteksi  

terhadap sel.GSH memetabolisme peroksida melalui reduksi  dengan 

menggunakan elektron yang berasal  dari oksidasi GSH pada bentuk disulfid 

(GSSG).  

             Peningkatan kalsium dalam matriks menyebabkan gangguan metabolisme 

energi dalam mitokondria. Permeabilitas mitokondria dipengaruhi oleh Ca2+ ic, 

nitric oxide, reactive oxygen species, lipids(ceramides dan palmitate) dan protein 

proapoptotik Bax dan Bad. Kalsium intrasel merupakan aktivator penting yang 

memulai proses apoptosis dengan cara membuka mitochondrial permeability 

transition pore  (MPTP).  Penurunan GSH dan akumulasi GSSG dalam 

mitokondria. Keadaan ini menyebabkan NADH menjadi teroksidasi, NADPH 

menjadi tereduksi sehingga ratio NAD/NADH, NADP/NADPH, GSH/GSSG 

berubah dan menyebabkan peningkatan permeabilitas membran dalam 

mitokondria. Mitokondria menjadi lebih permiabel ketika ada peningkatan 

kalsium intrasel dan GSH teroksidasi menjadi GSSG.  

             MPTP terdiri dari  kompleks multiprotein VDAC, Adenine Nucleotide 

antiporter (ANT), Bax,Bcl-2. Gangguan pada PTP menyebabkan 
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ketidakseimbangan gradien ion  sehingga menyebabkan swelling, lepasnya cristae 

dan terbukanya  membran luar mitokondria. Kombinasi Bax dan ANT mampu 

membentuk pori atractyloside-responsive  channels sehingga memudahkan 

pelepasan sitokrom c dalam sitoplasma.  Sitokrom c secara normal berikatan 

dengan membran dalam mitokondria berhubungan dengan cardiolipin. Peroksidasi 

cardiolipin  menyebabkan terlepasnya sitokrom c menuju membran luar 

mitokondria. Mekanisme terlepasnya sitokrom c ini masih belum dapat dijelaskan. 

Salah satu mekanismenya adalah pembukaan  MPTP yang merupakan bentukan 

dari VDAC, ANT Bila terjadi gangguan permeabilitas membran, protein yang 

tersimpan pada daerah intermembran mitokondria yaitu sitokrom c,AIF, 

SMAC/Diablo mampu mengaktifasi apoptosis. Sitokrom c mampu untuk memulai 

aktivitas caspase dengan cara berikatan dengan Apaf-1 yaitu protein dalam sitosol 

yang terdiri dari caspase recruitment domain (CARD), nucleotide-binding domain, 

multiple WD-40 repeats. Apaf-1 berikatan dengan nucleotide d-ATP, ikatan ini 

memicu oligomerisasi untuk membentuk apoptosome sehingga CARD domain 

menjadi terbuka dan berikatan dengan procaspase-9 selanjutnya akan 

mengkatifkan caspase-9 dan caspase3. Caspase-3 memecah substrat didalam sel 

menyebabkan perubahan khas pada apoptosis yaitu kondensasi 

kromatin,fragmentasi DNA, pecahnya membran inti dan pembentukan apopotic 

bodies . 

            Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa minosiklin mampu menurunkan 

jumlah sel epitel yang mengekspresikan Ca2+ ic, hal ini sesuai dengan penelitian 

terdahulu bahwa minosiklin memiliki aktifitas sebagai pengkelat logam. Dengan 
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colorimetric siderophore assay menunjukkan minosiklin merupakan pengkelat 

logam yang kuat sebanding dengan doksisiklin(Grenier dkk, 2000). Minosiklin 

dan golongan tetrasiklin merupakan satu-satunya antibiotika yang mempunyai 

kapasitas sebagai pengkelat logam. Kelompok tetrasiklin ini dapat berikatan 

dengan protein, supramolekul dan reseptor baik pada sel bakteri maupun sel 

mamalia sehingga dapat mengatur proses biologik, mekanisme homeostasis. 

Molekul minosiklin berikatan dengan logam dengan afinitas yang tinggi .  

Molekul minosiklin mempunyai struktur sederhana seperti tampak pada gambar .... 

Molekul minosiklin terdiri dari 4  cincin siklik yang saling berhubungan yaitu 

Ring A,B,C dan D. Dibagian inti  terdiridari tetrasiklik naphthacene carboxamide 

ring system yang disebut sebagai DCBA rings  Sebagai antibakteri  yang berperan 

adalah posisi 11,12 dan 12a pada cincin D, sebagai bahan kelat pada sisi beta-

diketone system (posisi 11 dan 12), sisi Enol(posisi 1 dan3) dan sisi karboksamid 

( posisi 2) ring A membentuk kompleks kelat dengan ion metal divalen.  Dari 

beberapa penelitian  terdapat 2 teori yang berbeda tentang letak calcium-binding 

area. Teori 1 menunjukkan bahwa letak chelasi pada daerah bawah perifer, 

dimana ikatan terjadi antara O12 dan O1 kelompok oksigen dengan perbandingan 

2:1. Teori kedua sama dengan teori 1 tetapi dengan tambahan ikatan terjadi antara 

O12 kelompok hidroksil dan C4 kelompok dimetil amino. Sehingga ikatan 

bioaktif molekul minosiklin terhadap target non antbiotik terletak hanya dibagian 

bawah perifer yaitu pada posisi O10-O11,O11-O12 dan O12-O1. Dua ion kalsium  

berikatan secara langsung disepanjang bagian bawah perifer dengan interaksi 
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steric dan electronic, mula-mula  ikatan terjadi dekat O10-O11 cincin DC, 

kemudian pada cincin O12-O1 cincin BA (Nelson,1998).  

                

 

 

 

Gambar 6.2 :   Gambaran minosiklin tiga dimensi (dikutip dari Nelson, 1998) 

 

 

               Minosiklin mempunyai kapasitas sebagai pengkelat logam yang sangat 

kuat  sehingga dapat mempengaruhi makromolekul/kation pada berbagai macam 

mekanisme molekuler.    Minosiklin larut dalam air, water solubility terletak pada  

penggantian amide nitrogen. Sedangkan efek lipofilik dihubungkan dengan 

planarity ring B,C dan D. Pada interaksi dengan sel lebih suka lingkungan 

hidrofobik pada membran sitoplasma. Minosiklin memasuki outer membran  

melalui saluran OmpF  dan ompC porin dalam bentuk  kompleks metal kation-



 

 103 

antibiotik menyebabkan akumulasi dalam periplasma dimana kompleks  metal-ion 

tetrasiklin akan terpecah dalam bentuk bebas, kemudian molekul yang lipofilik 

mampu berdifusi melalui lipid bilayer pada membran dalam sitoplasma. Keluar 

dari membran sitoplasma, minosiklin membutuhkan energi yang didapatkan dari 

selisih pH. Didalam sitoplasma molekul tetrasiklin menjadi chelated  karena pH  

dan ion metal divalen didalam sitoplasma lebih tinggi daripada diluar sitoplasma. 

Minosiklin berikatan dengan Ca2+ic dalam bentuk kompleks kalsium-minosiklin 

yang bersifat reversibel. (Roberts dan Chopra, 2001). Kalsium chelators dapat 

menghambat sitotoksisitas dengan mengatur  proses biologik dan mekanisme 

homeostasis. 

               Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain kalsium intrasel,  PARP-

1 berperan penting terhadap mekanisme sitoproteksi minosiklin, dari tabel    

tampak peningkatan  jumlah sel epitel yang mengekspresikan PARP-1 dan NFKB. 

PARP-1 secara normal berikatan dengan DNA inti, teraktivasi bila ada putusnya 

rantai DNA. Aktivasi  PARP-1 yang berlebihan dapat mengosongkan NAD+ 

intrasel dan ATP menghasilkan depolarisasi mitokondria (Forte dkk,2006).  

Terapi dengan inhibitor PARP dapat menahan pengosongan NAD+ dan ATP 

sehingga dapat meningkatkan cellular survival. Inhibitor PARP juga dapat 

menahan ekspresi INOS oleh NFKB. PARP-1  berinteraksi dengan faktor 

transkripsi yaitu AP-1, Stat-1 dan NFKB dengan cara mengatur struktur kromatin 

dan berfungsi sebagai enhancer/promoter  DNA binding. PARP-1 mempengaruhi 

ekspresi p53 melalui NFKB dengan meningkatkan fosforilasi p53 dan berinteraksi 

membentuk ikatan non kovalen dan hidrogen meningkatkan ekspresi bax dan fas 
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(Pieper, 2001).  Teori akhir-akhir ini menunjukkan bahwa aktivasi PARP berperan 

penting pada patogenesa penyakit periodontal.sehingga digunakan inhibitor PARP  

yaitu 5-aminoisoquinolin-1(2H)-one(5-AIQ) untuk menghambat PARP (Mazzon 

dkk, 2007). Lohinai dkk (2003) menggunakan inhibitor PARP PJ34 (N-(6-oxo-

5,6-dihydro-phenanthridin-2-yl)N,N-dimethylacetamide untuk terapi periodontitis, 

tetapi PJ34 dan DPQ tidak larut dalam air sehingga tidak dapat melalui membran 

sel. Minosiklin dapat melalui membran sitoplasma tanpa dipengaruhi pH sehingga 

efektif bila diaplikasikan pada kedaaan periodontitis yang mempunyai pH alkalis, 

difusi pada membran sel epitel tiga kali lebih tinggi daripada doksisiklin (Walters, 

2006).  

                Nuclear factor – kappa B (NF-κB) adalah regulator ekspresi gen yang   

ditemukan pada semua sel, merupakan faktor transkripsi  utama yang  penting 

dalam keadaan fisiologis maupun patologis yaitu respon 

radang,perkembangan,proliferasi dan survival. Namun Chang (2006) 

menunjukkan bahwa NF-κB juga berrperan dalam regulator apoptosis melaui jalur 

intrinsik dan ekstrinsik. NF-κB dapat berfungsi sebagai 2 peran yaitu mengatur 

proapoptotik atau anti apoptotik, tergantung pada initial signal dan particular 

cellular context.  Penelitian pada sel T hibridoma ,NF-κB dapat meningkatkan 

ekspresi Fas ligand (FasL).  terlibat dalam respon sel terhadap stress, sitokin, 

radikal bebas, radiasi ultraviolet, antigen virus atau bakteri.  NF-κB berfungsi 

sebagai ‘ first responder’ terhadap berbagai  stimuli melalui reseptor  

TNFR,IL1R,RANK yang secara langsung mengaktifkan NF-κB.  Ekspresi NF-κB 

juga ditingkatkan oleh produk bakteri melalui Toll-like receptor (TLR). Selain itu 
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penurunan GSH dan peningkatan ROS berperan dalam mengaktifkan NF-κB.  

Toksin bakteri periodontopatogen meningkatkan  enzim IκB kinase (IKK) yang 

menyebabkan terputusnya ikatan IκB dengan NF-κB sehingga NF-κB  menjadi 

aktif dan translokasi dalam inti berikatan dengan DNA sequences spesifik yaitu 

pada reponse elements (RE). Kompleks DNA-NF-κB akan berikatan dengan 

protein lain seperti coactivator dan RNA polymerase untuk mengatur transkripsi 

DNA menjadi mRNA. Peningkatan  traslokasi NF-κB menuju inti berpengaruh  

pada penyakit yang terjadi seperti pada asthma, rheumatoid arthritis dan ini 

berlaku pula pada periodontitis Pemeriksaan secara imunohistokimia pada NF-κB 

(p50/p65), penderita periodontitis tampak meningkat dibanding dengan sampel 

sehat (Ambili et al, 2005). Toksin bakteri periodontopatogen menginduksi nuclear 

receptor sub family protein yaitu NR4A1 dan NR4A2. LPS menginduksi Toll like 

receptor yang dapat meneruskan sinyal pada ERK, JNK,p38 dan PI3 kinase/Akt, 

sinyal ini berperan dalam respon inflamasi dan respon imun melaui ekspresi 

gen.NFkB berperan dalam early gene respons, sehingga menjadi target dalam 

perawatan periodontitis. Hambatan pada  sinyal IKK/ NF-κB  dapat menghambat 

intial phase periodontitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NF-κB merupakan 

target dalam perawatan periodontitis (Chen J, 2007;Bostanci et al, 2007; Oikawa 

et al, 2007).   

 

                   Minosiklin  mempunyai efek sitoprotektif yang tidak ada 

hubungannya dengan khasiatnya sebagai antimikroba. Minosiklin secara nyata 

dapat meningkatkan cellular survival  lebih dari 85% dengan potensi melebihi 
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inhibitor PARP generasi kedua yaitu DPQ.. Minosiklin merupakan inhibitor 

PARP melalui interaksi kompetitif antara minosiklin dengan  NAD+. NAD+ dan 

minosiklin saling berbagi struktur cincin karboksamid dan aromatik. Satu 

kelompok karboksamid melekat pada satu cincin aromatik  atau kelompok 

carbomoyl berpasangan tetap dengan polyaromatic heterocyclic skeleton 

(Swanson dkk,2006). Minosiklin dilaporkan mempunyai efek lain yang membantu 

meningkatkan cellular survival yaitu meningkatkan ekpresi Bcl-2, menurunkan 

mitochondrial uptake, sebagai antioksidan (Kraus dkk 2005) dan menghambat 

MAP Kinase (Rongbiao dkk,2004). Minosiklin banyak diteliti pada binatang coba 

sebagai bahan neuroprotektif  yang efektif dan aman (Teng dkk,2004)). Sebagai 

antiinflamasi minosiklin diketahui dapat menurunkan ekspresi NOS, IL-1 

beta,aktivitas metaloproteinase, produksi siklooksigenase dan prostaglandin.Pada 

level mitokondria minosiklin dapat mencegah kolaps membran mitokondria dan 

mencegah pelepasan sitokrom c, AIF dan Smac/Diablo. Minosiklin meningkatkan 

ekspresi Bcl-2 dan mencegah aktivasi caspase-3. Penelitian pada kultur sel 

minosiklin dapat menghambat kematian sel melalui penurunan hidrogen peroksida, 

nitric oxide dan ekspresi p 38 (Zhu dkk,2002, Lin dkk,2003). Kraus dkk, 2005 

menunjukkan bahwa minosiklin mempunyai aktivitas sebagai antioksidan  

sebanding dengan  alfa tocopherol pada kultur sel neuron. Minosiklin berfungsi 

sebagai antioksidan sesuai dengan struktur kimia cincin phenol seperti yang 

dimilki  alfa tocopherol ( vitamin E). Phenolic antioxidants efektif sebagai 

antioksidan karena reaksi radikal bebas dengan cincin phenol menghasilkan 

bentukan phenol-derived free radical yang relatif stabil dan tidak reaktif. Faktor 
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utama yang mempengaruhi potensi sebagai phenolic antioxidants adalah 1) tingkat 

stabilisasi resonansi dari phenol-derived radical, 2) jumlah dan ukuran phenol ring 

substituent yang dapat menghambat reaksi dengan molekul lain. Pada penelitian 

Kraus dkk,2005 tetrasiklin kurang efektif sebagai antioksidan 200-316 kali 

dibanding minosiklin karena phenol ring pada minosiklin mempunyai 

dimethylamino substituent yang dapat meningkatkan stabilisasi resonansi phenol-

derived free radical dan mempunyai steric stabilization yang tinggi.  Penelitian ini 

mengembangkan antioksidan terapi untuk penanggulangan penyakit periodontitis 

agresif dengan target pada intrasel, bukan hanya sebagai antioksidan  tetapi juga 

sebagai antiinflamasi dan inhibitor apoptosis.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 108 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adams JM.2003. Ways of Dying : Multiple pathways to apoptosis. Gen Dev.17 : 

2481-95. 

 

Albandar JM, Muranga MB, Rams TE (2002) Prevalence of aggressive 

periodontitis in school attendees in Uganda. J Clin Periodontol 29: 823 – 

831 

 

Albandar J M. 2005 Epidemiology of Aggressive Priodontitis in a South Brazilian 

Population , IADR .J Periodontal  Res. 83 : 255 -62. 

 

Alikhani M, Z. Alikhani, and D.T. Graves , 2004. Apoptotic Effects of LPS on 

Fibroblasts are Indirectly Mediated through TNFR1.  J Dent Res 

83(9):671-676 

 

 

Aulanni’am, 2004. Prinsip dan teknik analisis biomolekul. Fakultas Pertanian 

Universitas Brawijaya Press. Hal  34-55. 

 

Baptiste DC. Hartwick AT, Jollimore CA, Baldrige WH. 2004. Mol 

Pharmacol.66: 1113-22.   

 

Bascones A, Gamonal J, Gomez M, Silva`A, Gonzalez M A. 2004. Quintessence 

Int. 35 : 706-16. 

 

Beesley JE.1995. Immunocytochemistry. A practical approach. IRL Press. 

Oxford.pp.248. 

 

Belibasakis GN, Johansson A, Wang Y, Chen C, Kalfas S, Lerner UH.2005. The 

Cytolethal Distending Toxin Induces Receptor Activator of NF-{kappa}B 

Ligand Expression in Human Gingival Fibroblasts and Periodontal 

Ligament Cells. Infect Immun. 73 :342-51. 

Belibasakis GN, Mattsson A, Wang Y, Chen C, Johansson A.2004. Cell cycle 

arrest of human gingival fibroblasts and periodontal ligament cells by 

Actinobacillus actinomycetemcomitans: involvement of the cytolethal 

distending toxin. APMIS.112 : 674-85. 

Bosshardt DD, Lang NP. 2005.The junctional epithelium : from health to disease. 

J Dent Res.84: 9-20.  



 

 109 

 

Brookes P, Yoon Y, Robotham L, Anders W, Sheu S. 2004. Calcium,ATP and 

ROS : a mitochondrial love-hate triangle. Am J Physiol Cell Physiol. 

287 : C817-33. 

 

Chen M,Ona VO,Li M,Ferrante RJ, Fink KB.2000. Minocycline inhibits caspase-

1 and caspase-3 expression and delay mortality in a transgenic mouse 

model of Huntington  disease.Nat Med 6:797-801. 

 

Cudd LA, 1995. Pasterella haemolytica leukotoxin-induced changes in bovine 

neutrophils mediated by intracellular calcium. Thesis. University of 

Oklahoma Health Sciences center, Oklahama. Pp 5- 25. 

  

Deguchi S and Hori T. 1999. The effect of tetracyclines on chemotaxis of human 

periodontium derived fibroblasts. Dent in Japan.35 : 134-136. 

 

Dirienzo JM, Song M, Wan LS, and Ellen RP.2002. Kinetics  of KB and HEp-2 

cell responses to an invasive , cytolethal descending toxin – producing 

strain A actinomycetemcomitans. Oral Micrbiol Immunol.17: 245-251. 

 

Dirienzo JM, Kang P, Korostoff J, Volgina A, Grzesik W. 2005. Differential 

effect of the cytolethal distending toxin of actinobacillus 

actinomycetemcomitans on co-cultures of human oral cells. J Med 

Microbiol.54 : 785-94. 

 

Forte AM, Bernardi P, Krauskpof A, Basso E,Petronilli V.2006. The 

mitochondrial permeability transition from in vitro artifact to disease 

target. FEBS Journal.273:2077-99. 

  

 

Galvez J, N. Garrido-Mesa, A. Zarzuelo, 2013.  What is behind the non-    

antibiotic properties of minocycline?  Pharmacological Research, 67, 18-30  

 

Ge SH, Yang PS, Zhao N, Qi XM, Wang Y. 2004. Effect of minocycline on 

behaviour of human periodontal ligament cells invitro.  Zhonghua Kou 

Qiang Yi Xue Za Zhi. 39 : 284-6. 

 

Genco R, Rose L, Cohen D, 2000. Periodontal Medicine. BC Decker Inc 

Hamilton. London. Pp : 264-273. 

 

Gomez FJ, Galindo MF, Lazaro MG, Garcia CG, and Jordan  J, 2005 . 

Involvement of mitochondrial potential and calcium buffering capacity in 

minocycline cytoprotective. Neuroscience 133: 959-967. 

 

Greenberg E, Burnet A, Datta S. 1999. Cellular survival : a play three Akt. 

Neuroscience.13.2905-27. 



 

 110 

 

Grenier D,Huot M,Mayrand D.2000. Iron chelating activity of tetracycline and its 

impact on the susceptibility of  Actinobacillus 

actinomycetemcomitans.Antimicrob and Chem.44: 763-66 

 

Handfield M, Mans J, Zheng G, Lopez C, Mao S, Baker H, Lamont R. 2005. 

Distinct transcriptional profiles characterize oral epithelium- microbiota 

interactions. Cell Microbiol.7 : 811-23. 

 

Higgins JE, Kleibaum AP,1985. Introduction to randomized clinical trial,  North 

California.USA.Family Health International.Research Triangle park.Pp 

31. 

 

Hommes DW, Peppelenbosch MP and Deventer SJH, 2003. Mitogen activated 

protein  (MAP) kinase signal transduction pathways and novel anti-

inflamatory targets . Gut,52.144-151. 

 

Indrayani O.2005. Interaksi dinamis antar organela dalam pengaturan kadar 

kalsium sitosol Huvecs yang dipapar glukos 22mM dengan lama paparan 

yang berbeda. Disertasi. Program studi Ilmu Krdokteran. Universitas 

Brawijaya. Malang. 

 

Jorgensen M G, Slots J. 2000. Responsible use of antimicrobials in periodontics. 

CDA journal . 28 : 185-193. 

 

Kato S, Nakashima , 2000. Human epithelial cell death caused by Actinobacillus 

actinomycetemcomitans infection. J. Med. Microbiol. – Vol. 49 , 739-

745 

  

Kato S, Nakashima ,Sugimura, NishiharaT and Kowashi Y, 2005. Actinobacillus 

actinomycetemcomitans induces apoptosis in human monocytic THP-1 

cells. Med Microbiol 54 (2005), 293-298  

 

Kelk P, Johansson A, Claeson R, Hanstrom L, Kalfas. 2003. Caspase 1 

involvement in human monocyte lysis induced by A 

actinomycetemcomitans leukotoxin. Infect immune.71,4448-55. 

 

Kieba LR, Yamaguchi N, Fu Y, Lally ET, 2004. The role of endoplasmic 

reticulum in actinobacillus actinomycetemcomitans leukotoxicity. J 

Microbiol. 82 : 355-62. 

 

Kinane DF, Demuth DR, Gorr SU, Hajishengallis GN, Martin MH .2007. Human 

variability in innate immunity Periodontology 2000 (45) 14 -34 

 

 



 

 111 

Koistinaho J, Tikka T, Fiebich BL, Goldsteins G. 2000. Minocycline, is 

neuroprotective against excitotoxicity by inhibiting activation and 

proliferation of microglia.J of Neurosc.21: 2580-88. 

 

Krady JK, Basu A, Allen CM, Xu Y. 2005. Minocycline reduces proinflamatory 

cytokine expression, microglial activation and caspase 3 activation  in a 

rodent model of diabetic retinopaty. Diabetes 54 : 1559-65 

 

Kraus R, Pasieczny R,Turner M,Jiang A. 2005. Antooxidant properties of 

minocycline: neuroprotection in an oxidative stress assay and direct 

radical-scavenging activity. J Neurochem.94: 819-27. 

 

Kumar  V, Abas K, Fausto N, 2005. Pathologic basis of disease. 7th ed. Elsivier 

Inc, p : 269 – 342 

 

Kunardi. 1995. Farmakologi dan Terapi. Bagian Farmakologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga 

 

Kuzin I, Snyder J, Ugine GD, Wu D, Lee S. 2001. Tetracyclines inhibit activated 

B cell function. Int Immunol. 13: 921-31. 

 

Liaudet L, Beckman JS, Pacher P.2006 Nitric oxide  and peroxynitrite in health 

and disease. Physiol.Rev.87 : 315-424. 

 

Liebana  J, Castillo AM, Alvarez M. 2004 Periodontal disease : microbiological 

considerations. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 9. Suppl: 75-91. 

 

Lindhe J. 2003.  Clinical Periodontology and Implant Dentistry. Fourth ed. 

Blackwell publishing comp Munksgaard. Pp : 216-238. 

 

Litescu S, David I, Tanase I, 1998. Electrochemical determination of minocycline. 

Anulisis.26:175-179. 

 

Lodish H, Berk A, Matsudaira P, Kaiser CA, Krieger M, Scott MP, 2004. 

Molecular Cell Biology. Fifth ed. WH Freeman  Comp. United States of 

America.pp :591-601. 

 

Logan EI, 1994. A model for evaluation of supragingival plaque and effects of 

mechanical and chemical paque control on gingivitis in the dog. 

Dissertation Kansas State University. Manhattan Kansas. P 49-52. 

 

Lohinai  Z, Mabley J,Feher E,Marton A.2003. Role of the activation of the 

nuclear enzim PARP in the patogenesis of periodontitis. J Dent 

Res.82:987-992. 

 

 



 

 112 

Marzuki S, Suryadi H, Sudoyo H dan Malik GS, 2004. Mitochondrial Medicine. 

Lembaga Biologi Molekul Ejkman, 145-167 

 

Mazzon E, Paola D, Terrana D, Greco S.2007. 5-aminoisoquinolin-1(2H)-one, a 

water-soluble poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitor reduces 

the evolution of experimental periodontitis in rats. J Clin 

Periodontol.34:95-102. 

 

Meyer J, Lallam-Laroye C, Dridi M. 2004. Aggressive periodontitis – what 

exactly is it? J Clin Periodontol 31: 586–587. 

 

Mohr and J. Vincent, 2005. Minocycline Prevents Caspase–1 Activation, 

Interleukin–1ß Production, and the Formation of Acellular Capillaries in 

the Retina of Diabetic Mice. Invest Ophthalmol Vis Sci 2005;46: E-

Abstract 4706. 

 

Nalbant A, 2003. Cellular and molecular mechanisms of T lymphocytes apoptosis 

by  Actinobacillus actinomycetemcomitans . Dissertation. University of 

Southern California. Pp 20-45. 

 

Nelson MJ, 1998. Chemical and biological dynamics of tetracyclines.Adv Dent 

Res.12:5-11. 

 

Newman  MG, Takei N, Klokkevold P Carranza F.2006 Carranza’ Clinical 

Periodontology 10 th ed.  WB Saunder 168- 181, 409-414 

 

 

Omer EB, Bulut S,Uslu H,Ozdemir H. 2006. Expression of caspase-3,p53 and 

Bcl-2 in generalized aggressive periodontitis. Head and face med.2 : 17. 

 

Paknejad M,Eshrarghi S, Ghajar J.2005. Prevalence  Actinobacillus 

actinomycetemcomitans and porphorimonas gingivalis in subgingival 

microflora of patients with aggressive periodontitis. J of Persian.18: 74-80. 

  

Paju S, 2002. Virulence associated characteristics Actinobacillus 

actinomycetemcomitans an oral and non oral pathogen. Dissertation. 

University of Helsinki. Finlandia.Pp 5-32. 

 

Papanou PN. 1999. Epidemiology of periodontal disease: an up date. J Int Acad 

Periodonal. 4: 110- 116. 

 

Parwatisari R.2007. Pengaruhpemberian ekstrak biji jinten hitam terhadap jumlah 

sel makrofag,limfosit dan sel plasma pada jaringan ikat gingiva mencit 

yang diindukdi periodontopatogen. Tesis.PPS Unair. Surabaya.Hal 47-56. 

 



 

 113 

Pesik RN,2002. Ekspresi p53 pada apoptosis sel epitel mukosa lambung tikus 

putih wistar dengan indikasi indomethacin daya proteksi kombinasi 

vitamin E dan B karoten. Tesis. PPS Unair. Surabaya. Hal 52-54. 

 

Pieper A.2001. The role of intracellular energy dynamics in cell 

death.Dissertation.The John Hopkins University. Pp 5-20. 

 

Prajitno S W. 2003. Periodontologi klinik. Fondasi kedokteran gigi masa depan. 

Balai Penerbit Fakultas Kedokteran UI.Hal : 12- 32 

 

Preston E, Jiang SX, Hou TS, Konishi Y, Webster J.2005. Chlortetracycline and 

demeclocycline  inhibit calpains and protect mouse neurons against 

glutamate toxicity and cerebral ischaemia. J of Biol Chem.280: 33811-18.  

Robert M and Chopra I. 2001. Tetracycline antibiotics : Mode of 

action,applications,molecular biology and epidemiology of bacterial 

resistance.Microbiol and Molecular  review.Pp 232-260. 

 

Rongbiao P,Weming L,Nelson T, Hugh H, Chan N.2004. Minocycline prevents 

glutamate-induced apoptosis of cerebellar granule neurons by 

differential regulation of p38 and  Akt pathways. J neurochem.91: 1219-

30. 

Roshna T, Thomas R, Nandakumar K, and Banerjee M (2006) A Case- control 

study on the Association of human Leukocyte Antigen-A9 and- B15 

Alleles with Generalized  Aggressive Periodontitis in an Indian 

Population. J Periodontol; 77: 1954 – 1963 

Scarabelli , Stephanou A, 2004. Minocycline inhibits caspase activation and 

reactivation, increases the ratio of XIAP to smac/DIABLO, and reduces 

the mitochondrial leakage of cytochrome C and smac/DIABLO. Am 

Coll Cardiol, 43:865-874. 

Schenkein HA, Barbour SE, Tew JG (2007) Cytokines and inflammatory factors 

regulating immunoglobulin production in aggressive periodontitis. 

Periodontology 2000, (45), 113–127 

 

 

Shenker  B, Hoffmaster R, Zekavat A, Yamaguchi N.2001. Induction of apotosis  

in human T cells by Actinobacillus actinomycetemcomitans cytolethal 

distending toxin is a consequence of G2 arrest of the cell cycle. J 

immune. 167 : 435-41. 

 

Shenker B, Demuth D, Zekavat A. 2006. Exposure of lymphocytes to high doses 

of actinobacillus actinomycetemcomitans cytolethal distending toxin 

induces rapid onset of apoptosis- mediated DNA fragmentation. Infect 

and Immun. 74: 2080-92. 

 



 

 114 

Shimizu S,Ide T, Yanagida T, Tsujimoto Y.2000. Electrophisiological study of a 

novel large pore formed by bax and the voltage-dependent anion channel 

that is permeable to cytochrome c.J Biol Chem.275:12321-25. 

 

Socransky S and Haffaje A.2006. Microbiology of periodontal diseases : Genetics, 

polymicrobial communities,selected pathogens and treatment. 

Periodontology 2000.42: 114-58. 

 

Stirling DP, Khodarahmi K, Liu J, Phail M. 2004.  Minocycline treatment redces 

delayed oligodendrocyte death, attenuates axonal diebackand improves out 

come after spinal cord injury.  J Neurosci. 24 : 2182-90. 

 

Stirling DP, Koochesfahani K, Steeves JD, Wolfram T. 2005. Tetracycline as a 

neuroprotective agent. Neuroscient 11 : 308-322. 

 

Sudiana IK, 2005. Teknologi ilmu jaringan dan imunohistokimia. Sagung 

Seto,Jakarta. Hal 36-50. 

 

Suzuki T, Kobayashi M, Isatsu K, Nisihara T. 2004. Mechanisms involved in 

apoptosis of human macrophages induced by lipopolysaccaride from 

Actinobacillus actinomycetemcomitans in the presence of cycloheximide. 

Infect immune.72 : 1856-65.  

 

Swanson R, Alano C, Kauppinen T, Valls V. 2006. Minocycline inhibits 

poly(ADP-ribose) polymerase-1 at nanomolar concentrations. PNAS.103: 

9685-90. 

 

Swanson R and Kauppinen TM.2005. PARP-1 promotes microglial 

activation,proliferation and matrix metalloproteinase-9 mediated neuron 

death. J of Immun, 174:2288-96. 

 

Szabo C and Virag L. 2002. The therapeutic potential of poly (ADP-Ribose) 

polymerase inhibitors. British J of An.54: 375-429. 

 

 

Szeto H,2006. Mitochondria targeted peptide antioxidants : Novel neuroprotective 

agents 

 

 

Takao S, Makoto K,  Kyoko ,  Tatsuji N,  Toshihiro A,  Kazuyasu N and Kohji H, 

2004. Mechanisms Involved in Apoptosis of Human Macrophages 

Induced by Lipopolysaccharide from Actinobacillus 



 

 115 

actinomycetemcomitans in the Presence of Cycloheximide. Infection and 

Immunity, 72 p. 1856-1865 

 

 Teng YD, Choi H, Onario R, Zhu S. 2004 Minocycline inhibits contusion- 

triggered mitochondrial cytochromr c release and mitigates functional 

deficits after spinal cord injury. PNAS.101: 3071-76 

 

Thomenius MJ, Wang NS, Reineks Z, Wang Z and Distelhorst, 2003. Bcl-2 on the 

endoplasmic Reticulum Regulates Bax activity by binding to BH3-only 

protein. J Biol Chem, 278. 6243-50. 

 

Van Dyke TH.(2007) Cellular and molecular susceptibility determinants for 

periodontitis. Periodontology 2000 45; 10–13 

 

 

Velden V,Abbas F, Armand S, Loos B G, Timmerman M F, Weijden V, 2006. 

Java project on periodontal diseases. The natural development of 

periodontitis : risk factor, risk predictors and risk determinants. J Clin 

Periodontol.33 : 540-49. 

 

Voils SA, Evans ME, Lane MT, Schosser RH, Rapp RP. 2005. Use of  macrolides 

and tetracyclines for chronic inflammatory diseases. Ann Pharmacother.  

Jan;39(1):86-94.   

 

Walters D, Brayton J, Yang Q, Nakkula R. 2002. An invitro model of 

ciprofloxacin and minocycline transport by oral epithelial cells. J 

Periodontol. 73: 1267-72. 

 

Wang X. 2001. The expanding role of mitochondria in apoptosis.Review. 

University of Texas.USA.Pp 61-71. 

 

Wang J, Wei Q, Wang CY, Hill D. 2004. Minocycline up regulates and protects 

against cell death in mitochondria. J Biol Chem. 279 : 19948-54. 

 

Wang X, Zhu S, Drozda M, Zhang W. 2003. Minocycline inhibits caspase-

independent and dependent mitrochondrial cell death pathway in models 

of Huntington disease. PNAS. 18 : 10483-87 

 

Williams CR. 2001. Treatment of periodontitis by local administration of 

minocycline. J Periodontol. 72 : 1535 – 44. 

 

Wresdiyati T. 2003. Pemanfaatan teknik kultur jaringan dan histokimia. Pelatihan 

Dosen Universitas. Institut Pertanian Bogor. 

 



 

 116 

Yang HW, Asikainen S, Dogan B, Suda R.2004. Relationship of A 

actinomycetemcomitans serotype b to aggressive periodontitis : frequency 

in pure cultured isolates.J Periodontol. 75 : 592-99. 

 

Yamaguchi  N, Kubo C, Masuhiro Y, Lally E, Koga T. 2004. Tumor necrosis 

factor alfa enhances  Actinobacillus actinomycetemcomitans  leukotoxin 

– induced HL-60 cell apoptosis by stimulating lymphocyte function 

associated antigen 1 expression. Infect immune.72 : 269-72. 

 

Yansheng D, Zhizhong M, Lin S, Gao F. 2001. Minocycline prevents nigrostriatal 

dopaminergic neurodegeneration in the MPTP model of Parkinson 

disease. PNAS. 98 : 14669 – 74. 

 

Yilmaz O, JungasT, Verbeke P. 2004. Activation of the Phosphatidylinositol 3-

Kinase/Akt Pathway Contributes to Survival of Primary Epithelial Cells . 

Infect and Immun. 72. :. 3743-51 

 

Yuniarti SS (2006) Recent progress in the field of Periodontology in Indonesia. J 

Clin Periodontology (33). 22  

 

 

 

Zhang L, Pelech S, and  Uitto V, 2004. Long-Term Effect of Heat Shock Protein 

60 from Actinobacillus actinomycetemcomitans on Epithelial Cell 

Viability and Mitogen-Activated Protein Kinases. Infect and Immun,72 : 

38-45 

 

Zubery Y, Dunstan CR, Story BM, Kesavalu L, 1998. Bone resorption caused by 

three periodontal pathogens in vivo in mice is mediated in part by 

prostaglandin. Infect ang Immun.66 : 4158-62. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1 

Tahapan pengendapan dengan garam ammonium sulfat 

1. Tambahkan amonium sulfat disesuaikan dengan persen pengendapan 

2. diaduk selama 5-10 menit dibiarkan 

3. Dilakukan sentrifugasi 3000 xg selama 30 menit 

4. Decantatasi supernatan dan resuspensi pellet dengan beuffer sebanyak 1-2 

kali jumlah pelet 

5. Dilanjutkan proses dialisis selama semalam 

Tahapan proses dialisis  

1. Fraksi endapan ditambah 1000 mikroliter buffer posphat o,2M pH 7 

2. Fraksi endapan dimasukkan dalam kantung selofan  

3. Kantung selofan direndam dalam 200 ml larutan buffer posphat pH 7 

dalam gelas kimia 250 ml 

4. diaduk dengan pengaduk magnetik dengan kecepatan 5 rpm 
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5. Dihentikan sampai semua garam terpisah dengan mengganti buffer fosfat. 

Di uji dengan larutan HCl 0,01M dan BaCl2 0,1N yaitu dengan cara 5 ml 

buffer dimasukkan tabung ditambah  1 ml HCl 0,01M dan beberapa tetes 

BaCl2. Bila tidak terbentuk endapan, dialisis dihentikan. 

 

         

 

 

 

Lampiran 2 

Prosedur Pemeriksaan Apoptosis dengan Apoptag Detection Kit 

1. Deparafisasi jaringan : 

a. Cuci spesimen tiga kali dengan xylene masing-masing selama lima 

menit. 

b. Cuci spesimen dua kali dengan etanol absolut masing-masing selama 

lima menit 

c. Cuci spesimen satu kali dengan etanol 95% dan satu kali dengan etanol 

70% masing-masing selama tiga menit. 

d. Cuci spesimen satu kali dengan PBS selama lima menit 

2. Persiapan pewarnaan: 

a. Teteskan proteinase K(20g/ml) langsung pada spesimen (60/5cm2) 

selama lima belas menit 

b. Cuci spesimen dua kali dengan H2O copling jar masing-masing selama 

dua menit 

3. Menghilangkan endogenous peroxidase 

a. Teteskan 3% H2O2 dalam PBS selama lima menit pada suhu kamar 
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b. Cuci spesimen dua kali dengan PBS masing-masing selama dua menit 

dalam copling jar 

4. Gunakan equilibration buffer 

a. Singkirkan cairan di sekitar potongan jaringan dengan kertas pengering 

b. Teteskan 75l equilibration buffer langsung pada spesimen 

c. Inkubasi paling sedikit sepuluh menit pada suhu kamar 

5. Gunakan working strength TdT Enzyme 

a. Singkirkan cairan di sekitar potongan jaringan dengan kertas pengering 

b. Segera teteskan working strength TdT Enzyme pada potongan jaringan 

sebanyak 55i/5cm2 

c. Inkubasi selama satu jam pada suhu 37C dalam wadah yang lembab 

6. Gunakan stop/wash buffer 

a. Letakkan spesimen dalam copling jar yang berisi working strength 

stop/wash buffer, goncangkan selama lima belas detik kemudian 

diinkubasi selama sepuluh menit suhu kamar 

b. Keluarkan Anti-Digoxigenin Peroxidase Conjugate dari tempat 

penyimpanan dan hangatkan pada suhu kamar 

7. Gunakan Anti-aDigoigenin Peroxidase Conjugate 

a. Cuci spesimen tiga kali dengan PBS masing-masing selama satu menit 

b. Keringkan cairan diantara potongan jaringan dengan kertas pengering 

c. Teteskan Anti-Digoxigenin Peroxidase Conjugate pada sediaan, 

gunakan kira-kira 65l/5cm2 dari permukaan spesimen 

d. Inkubasi dalam tempat yang lembab selama tiga puluh menit pada 

suhu kamar  

8. Cuci dalam Larutan PBS  

a. Cuci spesimen sebanyak empat kali dengan PBS dalam copling jar 

masing-masing selama dua menit pada suhu kamar 

b. Sementara mencuci sediaan, disiapkan working strength peoxidase 

substrate 

9. Pemberian warna pada sediaan dengan  peroxidase substrate 
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a. Hilangkan cairan diantara potongan jaringan secara hati-hati dengan 

kertas pengering 

b. Teteskan peroxidase substrate secukupnya sampai menutupi seluruh 

permukaan jaringan (75l/5cm2) 

c. Biarkan selama sepuluh menit pada suhu kamar 

d. Untuk memonitor timbulnya warna dapat dilihat dengan mikroskop 

cahaya 

10. Cuci Spesimen 

a. Cuci spesimen tiga kali dengan dH2O dalam copling jar masing-

masing selama satu menit 

b. Slide diinkubasi dengan dH2O dalam copling jar selama lima menit 

pada suhu kamar 

11. Pemberian counterstain specimen 

a. Teteskan 0,5% fast green pada slide selama 10 menit pada suhu kamar 

b. Cuci spesimen 3 kali dengan dH2O masing-masing selama 5 menit 

12. Mount Specimen 

a. Keringkan spesimen dengan cylene 

b. Hilangkan cairan diantara sediaan dengan kertas pengering 

c. Teteskan mounting medium seperti Permount kemudian tutup dengan 

cover glass 

13. Amati dibawah mikroskop 
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Lampiran 3 

Pemeriksaan DNA fragmentasi dengan eleektroforesis gel agarosa 

I. Ekstraksi DNA dengan metode Trizol 

1. 0,15 ml hasil sediaan ditambah 1 ml trizol, campur dengan sedot tiup lewat 

dinding 6 kali, inkubasi pada suhu kamar 5 menit 

2. tambahkan 0,2 cc chloroform, kocok, inkubasi pada suhu kamar 3 menit 

3. sentrifus 12000 rpm 15 menit 40 C, supernatan diambil dimasukkan dalam 

tabung baru 

4. Tambahkan 0,5 cc isopropanol, bolak-balik, inkubasi 10 menit 

5. Sentrifus 16.000 rpm 10 enit 40C, buang supernatan 

6. Cuci pelet dengan 70% alkohol 1 kali. Sentrifus 16000 rpm 5 menit 

7. Buang alkohol, pelet diambil, dikeringkan diatas kertas saring 15 menit 

8. Larutkan pelet yang berisi DNA dengan air destilasi 5cc, vortex -200C 

II. Pembuatan gel agarosa 

1. Campur 80 mg agarosa + 4 ml TBE + 10,8 cc dH2O, didihkan 

2. Tunggu sampai suhu 370C – 400C 

3. Tambah dengan 10  l Temed 
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4. Campur 0,1 cc 10% APS + 5 cc amonium persulfat,tunggu sampai suhu 

kamar 

5. Campur agarosa/TBE/TEMED/Acryl/Bis/APS sampai halus 

6. Masukkan cetakan, tunggu 30 menit 

III. Pengecatan dengan silver stain 

1. Agarosa dilepas dari cetakan , drying 5 menit( methanol 20%,gliserol 2%) 

2. fiksasi dengan etanol 10%, acetic acid 5% selama 20 menit, cuci cepat 

dengan air destilasi 

3. Staining dengan AgNO3 0,1% diamkan 1 jam 

4. Cuci dengan air destilasi 3 kali 

5. Developing NaOh 1,5%, formaldehid 100  l, tunggu kelihatan band 

6. stop dengan bahan fiksasi 

 

Lampiran 4 

Prosedur Pemeriksaan Imunohistokimia 

1. Sediaan ditempatkan pada rak pengecatan, dilakukan deparafinisasi 

dengan xylol sebanyak 3 kali maing-masing selama 5 menit 

2. Dilakukan hidrasi dengan alkohol absolut 100% selama 5 menit, alkohol 

95% selama 5 menit, alkohol 80% selama 5 menit 

3. Dicuci dengan PBS 3 kali 2-3 menit 

4. Dilakukan inkubasi dengan antibodi primer rat anti mouse selama 18-24 

jam dalam suhu kamar 

5. Dicuci dengan PBS 3 kali 2-3 menit 

6. Dilakukan inkubasi dengan antibodi sekunder (biotinylated secondary 

antibody label) rabbit anti rat selama 1 jam dalam suhu kamar 

7. Dicuci dengan PBS 3 kali 2-3 menit 

8. Dilakukan inkubasi dengan streptavidin selama 1 jam dalam suhu kamar  

9. Dicuci dengan PBS 3 kali 2-3 menit 

10. Ditetesi dengan kromogen DAB (Diamino Benzidine Tetrahydrochlorida) 

selama 15 menit 
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11. Dicuci dengan PBS 3 kali 2-3 menit 

12. Dilakukan counterstain dengan Meyer’s Hematoxylin atau Methyl Green 

selama 5 menit 

13. Dicuci dengan air mengalir atau aquadest selama 10 menit 

14. Dilakukan dehidrasi dengan alkohol 80% selama 5 menit, alkohol 95% 

selama 5 menit dan alkohol absolut selama 5 menit 

15. Dilakukan clearing 3 kali dengan xylol masing-masing 5 menit 

            Preparat dikeringkan, mounting dengan entelan dan kaca penutup 

 

 

 

 

 


