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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia yang tiada terhingga 

sehingga atas petunjukNya penulis dapat menyusun hasil 

penelitian dalam bentuk buku ini. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah 

Kepada Rosulullah, nabi besar Muhammad Shollallohu alaaihi 

wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. 

Buku ini tercipta karena keprihatinan penulis 

terhadap kondisi masyarakat kita yang dalam 

perkembangnnya ilmu pengetahuan tentang kesehatan pada 

umumnya dan khususnya pada kesehatan gigi justru masih 

didapatkan tingginya kejadian karies gigi terutama pada anak 

usia prasekolah. 

Berbagai upaya pencegahan karies telah dilakukan 

mulai dari peningkatan oral hygiene, aplikasi fluoride pada 

permukaan gigi tetapi angka kejadian karies masih tetap 

tinggi. Besar harapan penulis buku ini dapat dipakai sebagai 

penambah wawasan serta landasan bagi para peneliti lainnya 

untuk terus mengembangkan penelitiannya tentang 
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pencegahan karies gigi dari aspek imunologi yang merupakan 

salah satu faktor resiko terjadinya karies gigi. 
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BAB 1 

 DEFINISI DAN PREVALENSI KARIES GIGI  

Diskripsi Karies Gigi 

Karies anak usia prasekolah (ECC) didefinisikan 

sebagai adanya satu atau lebih permukaan gigi yang 

membusuk pada gigi primer pada anak berusia dibawah usia 

71 bulan (Peterson et al., 2009) . ECC adalah penyakit kronis 

yang paling umum terjadi pada anak-anak usia prasekolah 

yang dalam perkembangannya penyakit ini  dapat 

menyebabkan rasa sakit dan berkurangnya kemampuan 

mengunyah dan makan sehingga dapat menyebabkan 

defisiensi besi karena kekurangan gizi (Chen et al., 2010) serta  

berkurangnya kualitas hidup anak-anak dengan ECC yang 

diakibatkan Karena kesulitan tidur dan gangguan konsentrasi. 

Karies gigi adalah salah penyakit menular yang 

paling umum pada manusia dan masih menjadi masalah 

kesehatan yang signifikan di berbagai negara, baik negara 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

1. Pembaca mampu menjelaskan mengenai gambaran 
karies gigi pada anak usia prasekolah 

2. Pembaca mampu menjelaskan menegenai karies 
gigi  
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maju maupun berkembang (Mitchell, 2003). Karies gigi 

merupakan hasil interaksi dari mikroflora rongga mulut yang 

ada pada permukaan gigi, nutrisi, dan lingkungan mulut 

dalam kurun waktu tertentu  menghasilkan lesi pada enamel 

gigi (Takahashi and Nyvad 2008). 

Data epidemiologi karies gigi yang ada di berbagai 

negara hasilnya menunjukkan bahwa ada peningkatan secara 

global dalam prevalensi karies gigi, umumnya peningkatan 

prevalensi karies gigi terjadi pada anak-anak maupun orang 

dewasa, gigi sulung maupun permanen dan pada permukaan 

koronal dan akar [25]. Sebuah penelitian yang diterbitkan 

tahun 2000 yang dilakukan pada gigi sulung anak-anak 

prasekolah pada anak-anak berusia 5 tahun seperti yang 

direkomendasikan oleh World Health Organization untuk 

survei gigi sulung [26]. Studi telah menemukan prevalensi 

karies pada anak-anak prasekolah sangat bervariasi di berbagai 

negara, antara 17 sampai 94%. 

Gronroos pada tahun 2000 mengatakan bahwa 

karies terjadi karena adanya interaksi dinamis antara 

berbagai variabel biologik  yang  terlibat,  yang dapat 

dikelompokkan menjadi variabel daya tahan host meliputi: 

gigi dan saliva, sedangkan variabel kariogenik yang terdiri 

dari mikroba dan substart (diet), bila dalam interaksi ini 

variabel host lebih berperan  maka  karies  gigi  tidak  terjadi 
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tetapi sebaliknya bila faktor kariogenik yang menonjol 

maka proses karies akan terjadi (Becker et al., 2002). Karies 

gigi adalah penyakit kronis yang paling umum pada anak-

anak (Banas, 2004), dan merupakan penyakit multifaktorial 

yang melibatkan interaksi faktor risiko yang kompleks yaitu: 

genetik, diet, lingkungan dan  perilaku (Fejerskov,   2004).    

Pergeseran   pH   dan   fisiologis   rongga   mulut   dapat 

menyebabkan perubahan dalam komposisi mikroba biofilm 

rongga mulut (Fejerskov, 2004). Kelompok acidogenic yaitu 

S. mutans dan S. sobrinus adalah salah satu mikroba 

kariogenik yang berada di  dalam  rongga  mulut  yang 

merupakan bakteri paling dominan yang berhubungan dengan 

karies gigi. 

Rongga mulut merupakan tempat berbagai genotipe 

yang berbeda dari S. mutans, yang sudah ditemukan 

sebanyak 52 genotipe baik dalam  saliva  dan  plak  gigi 

(Napimoga et al. 2005; Tabchoury et al. 2008). Beberapa 

genotipe S. mutans memiliki kemampuan berkoloni dan 

mendominasi lingkungan spesifik  rongga mulut (Napimoga 

et al. 2005). Individu dengan karies tinggi dibandingkan 

karies rendah menunjukkan perbedaan yang signifikan 

prevalensi strain S mutans (Banas, 2004) 

 

Karies gigi adalah salah penyakit menular yang 
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paling umum pada manusia dan masih menjadi masalah 

kesehatan yang signifikan di berbagai negara, baik negara 

maju maupun berkembang (Mitchell, 2003). Karies gigi 

merupakan hasil interaksi dari mikroflora rongga mulut yang 

ada pada permukaan gigi, nutrisi, dan lingkungan mulut 

dalam kurun waktu tertentu  menghasilkan lesi pada enamel 

gigi (Takahashi and Nyvad 200). Gronroos pada tahun 2000 

mengatakan bahwa karies terjadi karena adanya interaksi 

dinamis antara berbagai variabel biologik  yang  terlibat,  

yang dapat dikelompokkan menjadi variabel daya tahan 

host meliputi: gigi dan saliva, sedangkan variabel 

kariogenik yang terdiri dari mikroba dan substart (diet), 

bila dalam interaksi ini variabel host lebih berperan  maka  

karies  gigi  tidak  terjadi tetapi sebaliknya bila faktor 

kariogenik yang menonjol maka proses karies akan terjadi 

(Becker et al., 2002).  Karies gigi adalah penyakit kronis 

yang paling umum pada anak-anak (Banas, 2004), dan 

merupakan penyakit multifaktorial yang melibatkan 

interaksi faktor risiko yang kompleks yaitu: genetik, diet, 

lingkungan dan  perilaku (Fejerskov,   2004).       Pergeseran   

pH   dan   fisiologis   rongga   mulut   dapat  menyebabkan 

perubahan dalam komposisi mikroba biofilm rongga mulut 

(Fejerskov, 2004). Kelompok acidogenic yaitu S. mutans 

dan S. sobrinus adalah salah satu mikroba kariogenik yang 
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berada di  dalam  rongga  mulut  yang merupakan bakteri 

paling dominan yang berhubungan dengan karies gigi. 

Rongga mulut merupakan tempat berbagai genotipe yang 

berbeda dari S. mutans, yang sudah ditemukan sebanyak 52 

genotipe baik dalam saliva  dan  plak  gigi (Napimoga et al. 

2005; Tabchoury et al. 2008). Beberapa genotipe S. 

mutans memiliki kemampuan berkoloni dan mendominasi 

lingkungan spesifik  rongga mulut (Napimoga et al. 2005). 

Individu dengan karies tinggi dibandingkan karies rendah 

menunjukkan perbedaan yang signifikan prevalensi strain S 

mutans (Banas, 2004). 

 

 

 

DISKUSI 

1. Apa definisi karies gigi karies gigi pada anak usia 

prasekolah ? 

2. Apa faktor penyebab dari aspek mikroba terjadinya 

karies gigi? 
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BAB 2 

Mekanisme Terjadinya Karies Gigi Pada Anak Usia 

Prasekolah 

Pengembangan lesi karies adalah hasil dari 

pergeseran yang bertahap dan konsisten dalam 

keseimbangan demineralisasi dan remineralisasi email gigi 

yang secara langsung dipengaruhi oleh bakteri penyebab 

karies pada tempat tertentu. Asam laktat serta asam 

organik lainnya yang dihasilkan dari fermentasi makanan 

karbohidrat berdifusi merusak hidoksi apatit (HA) yang 

banyak mengandung Ca dan ion fosfat kemudian dapat 

berdifusi keluar dari enamel gigi. Saliva mempunyai sifat 

restoratif terhadap hidroksi apatit, saliva juga mempunyai 

mekanisme perlindungan terhadap beberapa bakteri 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

1. Pembaca mampu menjelaskan tentang mekanisme 
terjadinya  karies gigi pada anak usia prasekolah 

2. Pembaca mampu menjelaskan bagaimana peran 
faktor resiko yang menyebabkan karies gigi pada 
anak usia prasekolah 
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penyebab karies. Sifat buffer saliva yang membantu untuk 

meningkatkan pH plak pada saat ada makanan dan 

membersihkan karbohidrat dan asam dari plak (Featherstone 

2004). Paparan asam pada plak yang bersifat kariogenik 

mengalahkan kemampuan saliva yang jenuh dengan ion Ca 

dan fosfat untuk meningkatkan pH plak dan mendorong ion 

membentuk kembali matriks HA untuk memungkinkan 

remineralisasi dari enamel (Featherstone 2004). 

Pergeseran dalam pH plak dan demineralisasi 

enamel  saja  tidak mengarah karies, tetapi waktu dan 

paparan asam yang sering dan dalam waktu yang lama 

sehingga pH lokal konsisten sangat asam maka terjadilah 

pergeseran keseimbangan HA bergeser ke arah 

demineralisasi dan HA menjadi semakin menipis. Awal 

proses karies adalah white spot di mana terdapat lesi pada 

permukaan enamel kemudian enamel mengalami 

demineralisasi.  Pada  karies parah permukaan kerusakan 

pada enamel mengenai dentin dan sementum (Featherstone 

2000). 

Etiologi ECC melibatkan berbagai interaksi, yaitu 

organisme patogen, substrat karbohidrat yang dapat 

difermentasi, kerentanan hospes, dan waktu (Yiu et al.,1992), 

karena dengan adanya waktu yang cukup, mikroba kariogenik 
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dapat memfermentasikan karohidrat seperti sukrosa yang hasil 

akhirnya berupa asam yang dapat menyebabkan 

demineralisasi permukaan gigi sehingga hilangnya struktur 

gigi atau kavitasi. 

Mikroba kariogenik berperan penting dalam 

pengembangan karies adalah S. mutans yang merupakan 

mikroba patogen penting dalam perkembangan lesi karies.  

Transmisi vertikal mikroba kariogenik S. mutans yang 

merupakan 60% dari flora plak gigi dari pengasuh ke anak 

dapat menyebabkan anak usia prasekolah menderita karies 

gigi (Van Houte, 1980).  

Saliva ibu merupakan sumber utama bayi 

memperoleh bakteri kariogenik, seperti Streptococcus mutans 

(Berkowitz, 2006). Penularan dan kolonisasi S. mutans pada 

anak yang berasal dari ibunya  bergantung pada  besarnya 

jumlah dan frekuensi ( Loeshe, 1986). Bayi yang ibunya 

memiliki kadar S. mutans yang tinggi akibat karies berisiko 

lebih besar untuk mendapatkan S. mutans lebih awal daripada 

anak anak yang ibunya memiliki kadar S. mutans rendah. 

Bakteri kariogenik seperti S. mutans sering ditransmisikan 

dari mulut ibu hamil ke bayi, selain itu transmisi horisontal 

yang terjadi antara keluarga yang berhubungan dengan bayi  

juga dapat menyebabkan terjadinya karies gigi (Berkowitz, 
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2006). 

Transmisi S. mutans juga terjadi pada anak-anak 

sebaya yang berusia di atas 4 tahun. Doméjean et al. 2010 

melaporkan bahwa S. mutans dapat menular dari anak ke anak 

lainnya di taman kanak-kanak. Selain pembentukan flora 

rongga mulut, bayi dan anak kecil memiliki faktor risiko 

lainnya termasuk pola kebiasaan makan dan makanan yang 

buruk. Praktek makan makanan beresiko tinggi bisa 

menyebabkan terbentuknya karies gigi lebih awal, mungkin 

pada usia 12 bulan, dan terus berkembang pada masa kanak-

kanak (Kranz, 2006)  

Seringnya konsumsi makanan ringan dan minuman 

yang mengandung karbohidrat yang dapat difermentasi 

meningkatkan risiko karies karena kontak yang 

berkepanjangan antara gula pada makanan yang dikonsumsi 

atau bakteri kariogenik pada permukaan gigi. Sukrosa 

dianggap sebagai zat kariogenik utama dalam makanan, 

bertindak sebagai substrat baik untuk produksi polisakarida 

ekstraselular dan untuk produksi asam dari plak gigi. Jus buah 

yang dijual secara komersial dan suplemen cairan yang 

diklaim sebagai "makanan kesehatan alami sering 

mengandung kandungan gula tinggi dan risiko karies pada 

anak-anak. Ada beberapa kontroversi mengenai apakah susu 
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sapi dan air susu ibu (ASI) dapat menyebabkan risiko karies, 

karena mengandung laktosa, yang secara in vitro dapat 

meningkatkan implantasi bakteri kariogenik dan 

menghasilkan karies pada hewan coba (Ripa, 1998).  

Meskipun ada kemungkinan air susu yang berasal dari susu 

ibu maupun sapi menyebabkan karies gigi tetapi 

prevalensinya rendah dan itu bisa terjadi karena pemberian 

ASI atau susu botol yang sering dan berkepanjangan yang 

diberikan siang dan malam, sampai anak tersebut berumur dua 

tahun atau lebih (Hackett, et al., 1984). 

Faktor host bisa terjadi Karena adanya penurunan 

aliran saliva dapat mempengaruhi anak-anak beresiko karies. 

Menurunnya  sekresi saliva selama tidur mempengaruhi 

proses pembersihan dan buffer saliva setelah terjadi 

fermentasi substrat kariogenik. Adanya cairanyang 

mengandung substrat kariogenik yang diberikan terus 

menerus dapat menyebabkan anak berisiko karies. Selain itu, 

faktor demografi (misalnya usia, kebersihan mulut, dan 

karakteristik sosio-ekonomi dan budaya) juga mempengaruhi 

perkembangan ECC (Yiu and Wei, 1992).  

 Status karies anak-anak juga ditemukan terkait 

dengan latar belakang sosioekonomi (Chu et al., 1999). 

Pendidikan orang tua yang buruk, pendapatan keluarga yang 
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rendah dan pengasuhan tunggal semuanya terkait dengan 

tingkat karies yang lebih tinggi pada anak-anak prasekolah 

(Ripa, 1988). Selain itu, variabel budaya dan etnis juga 

merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi bayi dan 

anak-anak terhadap ECC. 

 

DISKUSI 

1. Faktor- faktor apa yang menyebabkan dan yang 

menghambat terjadinya karies gigi pada anak usia 

prasekolah? 

2. Bagaimana mekanisme terjadinya karies gigi pada anak 

usia prasekolah? 
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BAB 3 

Peptida Antimikroba 

Peptida Antimikroba 

Peptida antimikroba merupakan komponen dasar 

innate immunity (Bals, 2000),  yang terdiri dari α defensins, β 

defensins, θ defensins, catheliciddin dan histatins (Oppenheim 

et al., 1988). Peptida dengan aktifitas antimikroba ini pertama 

diperkenalkan oleh Zeya dan Spitznagel pada tahun 1996 

dan diberi nama defensin karena berfungsi sebagai pertahanan 

host. Sejak saat itu beberapa peptide yang lain dengan efek 

antimikroba yang mirip ditemukan dan dikarakterisasi 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

1. Pembaca mampu menjelaskan tentang peptide 
antimikroba yang ada pada sliva? 

2. Pembaca mampu menjelaskan bagaimama 
peptide antimikroba melindungi host dari 
invasi mikroba ? 
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menggunakan metode penelitian biologi molekuler dan 

genetik molekuler   (Sorensen,   2008).   Penelitian   terbaru   

yang   dilakukan   digunakan pendekatan bioinformatika 

seperti basic local aligment search tool (BLAST) dan 

stimulasi dengan komputer (Matyus et al.,2007). Keragaman 

AMPs membuatnya sulit untuk dibedakan kecuali pada 

struktur sekundernya. Sebagian  besar  AMPs  mengandung  

dua  muatan  positif atau lebih dan memiliki bentuk 

amphipathic, yaitu adanya daerah hidrofobik dengan muatan 

positifnya terpisah dari peptidanya (Mc Dermott, 2007; Lee, 

2008). 

Kebanyakan AMPs mirip antara spesies satu 

dengan yang lainnya, tetapi secara signifikan ada 

perbedaan satu dengan yang lainnya (Lee, 2008; Zasloff, 

2002). Dalam rongga mulut, AMPs yang diekspresikan oleh 

sel epitel merupakan penghalang kimia yang dapat 

mencegah infasi patogen dalam rongga mulut (Amerongen, 

2004; Zhang, 2009), sedangkan (Abiko, 2007) mengatakan 

bahwa aktifitas AMPs dalam saliva sangat penting sebagai 

pelindung dari mikroba pathogen. 

Adapun  struktur  dasar  AMPs  diilustrasikan  sebagai  
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berikut  (Weinberg  et  al., 1998) : 

α-helix. 

linier 

 

 

Struktur loop stabilized by disulfide bonding dan β-sheets 

stabilized by disulfide bridges  

Gambar 3.1. Struktur dasar AMPs 

 

Antimikrobial Peptide (AMPs) mempunyai aktifitas 

sebagai antibiotik endogenous yang bekerja dengan cara 

merusak langsung pada membran mikroba dan merupakan 

polipeptida yang mengandung sedikitnya 100 residu asam 

amino (Ganz  and  Lehrer,  1995).  Mempunyai  aktifitas  

yang  luas  terhadap  bermacam-macam mikroba termasuk 
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bakteri Gram positif, Gram negatif, fungi, parasit, virus dan 

sel- sel tumor (Suttmann, 2008). Daya antimikroba dari 

AMPs ditentukan berdasarkan urutan struktur asam aminonya 

(Powers  dan Hancock, 2003). 

 

Defensin 

Defensin secara struktur merupakan small cationic 

dan cystein rich peptide dengan berat molekul antara 3 dan 

5 kDA ( Verma et al., 2007), dengan ciri- ciri adanya 

struktur β sheet yang dihubungkan dengan tiga ikatan 

disulfide yang dibentuk 6 residu cystein (Yang, et al.,  2002).  

Defensin  diklasifikasi menjadi 2 klas yaitu α dan β defensin. 

α defensin terdiri dari 29- 35 asam amino dan  susunan  

cysteinenya  adalah  C1-  C6,  C2-  C4,  dan  C3-  C5,  

sedangkan β defensin terdiri dari 38- 42 asam amino yang 

menghubungkan C1- C5, C2- C4, dan C3- C6 (Yang, et al., 

2002). 
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Gambar 3.2.  α defensin 

Gambar 3.3.  β defensin 

Ada 1 klas defensin yang diidentifikasi pada lekosit 

Rhesus macaque yang hanya terdiri dari 18 asam amino yang 

disebut θ defensin. 

Gambar 3.4.  θ defensin 

α defensin konsentrasinya sangat tinggi pada granula 

netrofil atau sel paneth dari usus, sedangkan β defensin 

disekresi oleh epitel permukaan mukosa, dimana sel ini 

juga  ditemukan pada mata, kulit, mukosa rongga mulut, 

sistem urogenital dan pernafasan. 

Pada manusia α defensin yang dikenal dengan 

human neutrophil peptide (HNP 1-4) yang diekspresikan 
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dalam neutofil serta limfosit dan  monosit (Algerberth, 2000) 

serta pada natural killer cells (sel NK), Sedangkan human 

defensins (HD) 5- 6 terutama terekspresi pada sel paneth 

(Mallow, 1996). 

Target Peptida Antimikroba pada membran mikroba 

Aspek penting fungsi dari AMPs adalah 

kemampuannya sebagai perlindungan spesifik pada sel- sel 

mikroba tidak merusak sel host. Daya tarik elektrostatika 

antara AMPs dengan membran mikroba adalah sesuatu yang 

sangat penting. Muatan positif dari AMPs mudah 

berinteraksi dengan muatan negatif dari dinding sel mikroba 

(Hanzler et al., 2003; Zasloff, 2003 ). Muatan negatif dari 

dinding sel mikroba ini tidak hanya berasal dari fosfolipid 

tetapi juga berasal dari lipopolisakarida pada Gram negatif 

sedangkan pada Gram positif pada dinding selnya 

(Schneider, et al., 2005). Penelitian invivo efek AMPs  pada 

mikroba dengan menggunakan lebel radioaktif pada hewan 

coba dengan membandingkan lesi yang disebabkan oleh 

bakteri dan jamur pada  mice  dan kelinci yang diinduksi 

inflamasi menunjukkan secara signifikan adanya akumulasi 

AMPs   yang   lebih   banyak   pada   lesi   terinfeksi   oleh   

mikroba,   hal   ini    mengindikasikan  bahwa  secara  invivo  

AMPs  mampu  membedakan  antara  sel mikroba dan sel 
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host ( Welling, et al., 2001). 

Mekanisme  Interaksi Peptida Antimikroba dengan 

Membran Mikroba 

 Interaksi awal yang terjadi antara AMPs dengan 

dinding sel bakteri yaitu dengan lipid bilayer lalu merusak 

strukturnya. lipid ini tersusun secara hidrifilik pada bagian 

depannya sedangkan pada  ujungnya  bersifat  hidrofobik,  

jadi membran pada bagian luar bersifat hidrifilik sedangkan 

pada bagian dalam bersifat hidrofobik. Struktur amphipatic  

dari  AMPs  akan  berinteraksi  dengan lipid bilayer. Bagian 

hidrofobik dari peptida ini berhadapan dengan inti bagian 

dalam sedangkan bagian hidrifilik tetap berhubungan dengan 

lipid bagian depan pada permukaan membran sel 

(Matsuzaki, 1999). 

Mekanisme AMPs terhadap infasi mikroba 

berlangsung sangat cepat, biasanya dalam beberapa jam, 

tetapi pada umumnya peptida  ini  mampu membunuh bakteri 

dalam beberapa menit (Lee, 2002). Salah satu mekanisme 

membunuh bakteri oleh AMPs ditandai adanya kerusakan 

membran. Membran eukariotik multiseluler kurang 

dipengaruhi oleh AMPs karena lapisan lipid menghadap 

luar bermuatan netral sementara sebagian besar negatif 

terdapat pada bagian dalam membran. Dalam hal ini 
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kolesterol yang membantu menstabilkan membran karena 

dapat berinteraksi dengan lipid untuk mencegah integrasi 

AMPs ke membran sel, dengan demikian akan melindungi 

sel eukariotik dari aktifitas AMPs ( Zasloff, 2002). 

Dalam membran bakteri, Lapisan di luar membran 

kaya akan muatan negatif terdapat pada headgroups 

fosfolipid, hal ini memungkinkan terjadi interaksi 

elektrostatika antara muatan negatif membran bakteri dan 

muatan positif pada AMPs. Interaksi hidrostatik yang 

merupakan kombinasi dari interaksi hidrofilik dan interaksi 

hidrofobik antara peptida dan membran sel bakteri juga 

terjadi ( Zasloff, 2002). 

Interaksi ini ditunjukkan pada gambar 2, yang mana interaksi 

antara AMPs dan membran bakteri dapat mengakibatkan 

perpindahan dari lipid ataupun gangguan dari lapisan 

membran ataupun oleh karena masuknya peptida ke \dalam 

sel bakteri. Hal ini dapat menyebabkan sel mengalami 

depolarisasi yang menyebabkan kerusakan pada membran 

karenai degradasi dinding sel, pengembangan pada lubang 

yang terdapat pada membran, dan gangguan fungsi 

membran. Dalam beberapa kasus, peptida akan memasuki sel 

dan terjadilah kerusakan penting pada struktur bagian 

dalamnya  serta  makromolekulnya (Verdon, 2009).  
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Gambar 3.5.  Mekanisme Antimicrobial Peptide (AMPs) 

merusak membran sel. 

(A). AMPs tidak bisa berinteraksi dengan sel-sel 

mamalia karena sebagian besar selnya bermuatan 
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negatif, sedangkan kolesterol berfungsi menstabilkan 

membran (B). Membran sel bakteri membawa 

muatan negatif, yang berinteraksi dengan AMPs 

bermuatan positif, yang menyebabkan untuk perturbasi 

membran menjadi rusak  dan mengakibatkan 

keluarnya isi sel 

Tiga model dasar kerusakan membran sel mikroba 

oleh karena aktifitas dari AMPs diajukan dan didiskusikan 

secara ekstensif, bagaimana AMPs mampu menembus 

setelah berikatan membran sel  mikroba  (Welling  et  al.,  

2001; Yeamann and Yount, 2003 ).  

Gambar 3.6. Model kerusakan membrane mikroba karena 

aktifitas AMPs 

 

Ketepatan mekanismenya masih belum jelas, kemungkinan 
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mekanisme 

A. The barrel-stave model yaitu α helical peptides 

berikatan  dengan membran mikroba lalu masuk ke inti 

bagian dalam dari membran tersebut. Pore terbentuk 

ketika peptida yang direkrut dari bundle of α helic 

cukup banyak saat melintasi membran sel. Pada model 

ini bagian hidrofobik dari peptida kontak dengan sisi 

bagian dalam dari lipid bilayer, sedangkan  bagian 

hidrofilik kontak pada sisi bagian dalam dari pore 

(Brogden 2005; Reddy et al., 2004). 

B. The toroidal pore model hampir sama dengan The 

barrel-stave model karena model ini menggambarkan 

banyaknya peptida yang berikatan dan masuk ke dalam 

membran mikroba, tetapi peptida ini menyebabkan 

beloknya membran lipid yang dapat mempercepat 

pembentukan pore pada sisi bagian dalam dari pore  

yang  dibentuk  oleh  peptida  serta  bagian  depan  dari  

lipid  (Brogden, 2005;  Reddy et al., 2004). 

Carpet model yaitu menggambarkan kerusakan dari 

membran dimana peptida tidak masuk kedalam inti 

hidrofobik dari membran  tersebut.  Terjadinya ikatan ini 

disebabkan oleh interaksi elekrostatika dengan peptida pada 
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permukaan membran yang disebut carpet. Ketika 

konsentrasi dari peptida mencapai ambang  tertentu,  

integritas membran menjadi hilang dan menyebabkan 

kerusakan membran seperti cara detergent (Brogden, 2005; 

Reddy, et al., 2004) 

 

DISKUSI 

1. Bagaimana target peptida antimikroba pada mikroba? 

2. Bagaimana mekanisme interaksi peptida antimikroba pada 

mikroba? 
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BAB 4 

Level Sekresi Human Neutrophils Peptide 1-3 (HNP 1-3) 

Pada Saliva Severe Early Childhood Caries dan Bebas 

Karies 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

1. Pembaca mampu menjelaskan bagaimana sekresi 
human neutrophils peptide (HNP 1-3) pada 
severe early childhood caries dan bebas karies  

2. Pembaca mampu menjelaskan sumber yang dapat  
mensekresi human neutrophils peptide (HNP 1-
3) pada saliva 
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Hasil analisis level HNP 1-3 pada saliva yang 

dianalisis menngunakan uji ELISA pada early chilhood 

bebas karies dan pada severe early chilhood caries yang 

terlihat pada tabel 4.1. 

 

 

 

 

Tabel 4.1. Rerata dan simpangan baku level HNP 1-3 pada 
saliva yang dianalisis menggunakan uji ELISA 
pada early chilhood bebas karies dan pada 
severe early chilhood caries ( pg/ml) 

 

Kelompok n 
Rata-rata � 

Simpangan Baku 
95% CI Nilai p 

Free 

Karies 
20 140,39�31,91 125,45 – 155,32 

0,009 

(p < �) Karies 

Berat 
20 172,76�41,64 153,27 – 192,25 
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Gambar 4.1. Rerata dan simpangan baku level HNP 1-3 pada 
saliva yang dianalisis menngunakan uji ELISA 
pada pada  early  chilhood bebas karies dan pada 
severe early chilhood caries ( pg/ml) 

 

Hasil analisis HNP 1-3 saliva menggunakan ELISA 

setelah dilakukan uji beda menggunakan uji t 2 sampel bebas 

yang menujukkan nilai signifikansi lebih kecil dari �, hal 

ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan level HNP 1-

3 diantara dua kelompok. Berdasarkan nilai rata- rata 

diketahui bahwa level HNP 1-3   saliva   yang   yang   

terdeteksi   pada   pada   early   chilhood   bebas   karies 
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(172,76%�41,64)  lebih  tinggi  dibandingkan  pada  severe  

early  chilhood  caries (140,39%�31,91). 

 

Level Human Neutrophil Peptide (HNP 1-3) dalam 

Saliva Severe Early Childhood Caries dan Bebas Karies 

Rongga mulut merupakan lingkungan dengan 

beraneka ragam spesies mikroba yang menghuni plak gigi 

membentuk biofilm yang berinteraksi dengan saliva host. 

Proteksi dari saliva seperti pembersihan fisik dan kapasitas 

buffer, serta komponen- komponen host innate dan 

adaptive immunity berfungsi secara kolektif untuk 

mempertahankan keseimbangan supaya tetap dalam keadaan 

sehat. 

Saliva merupakan komponen penting dalam 

mencegah terjadinya karies gigi. Peran potensial sejumlah 

protein saliva pada proses karies gigi, termasuk berbagai 

antimikrobial peptide (AMPs), terutama human neutrophil 

peptide α- defensins (HNP-1-3), human β-defensins (HBD-

1-3), cattelicidine (LL-37) serta histatin.   Peptida ini 

berasal dari berbagai sumber, termasuk salivary gland acini 

and ducts, epitel rongga mulut dan netrofil. Peptida ini 

memiliki aktivitas antimikroba dengan spektrum yang luas 
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terhadap berbagai mikroba.  Dalam rongga mulut, defensin 

dan LL - 37 sangat potensial terhadap berbagai spesies 

bakteri sedangkan histatin bersifat antijamur (Bartie et al., 

2008). 

Human Neutrophil peptide (HNPs) dikenal sebagai α - 

defensin yang merupakan peptida kationik kecil dengan 

karakteristik residu 6 sistein dan 3 intramolekul dengan 

ikatan disulfida 3 – 5 yang mempunyai aktivitas antimikroba 

terhadap berbagai mikroba, seperti bakteri Gram positif dan 

Gram negatif, virus, dan jamur melalui pembentukan charge 

pore - dependent. Kadar plasma HNPs normal berkisar dari 

tingkat tidak terdeteksi sampai terdeteksi pada 50 sampai 100 

ng/ml. Pada penderita yang mengalami infeksi bakteri, 

mengalami peningkatan yang signifikan antara 2 sampai 4 

kali lipat. 

Infeksi karena mikroba pada mukosa rongga  mulut  

menginduksi sejumlah besar dari amps, termasuk defensin 

yang disamping sebagai antibiotic juga mempunyai aktifitas 

immunomodulatory dari respons innate dan adaptive immunity 

(Yang et al., 2004). Defensin juga dapat mengaktifkan sel 

efektor yang dapat bekerja sama dengan  sistem  komplemen  

dalam  membunuh  patogen. HNP1-3 dapat meningkatkan 

produksi TNFα dan IL-1 ketika terjadi penurunan IL-10 

oleh monosit (Chaly et al., 2000). 
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Beberapa HNP1-3 meningkatkan ekspresi dari 

molekul adhesi termasuk ICAM-1, CD11b dan CD11c pada 

netrofil dan memfasilitasi rekruitmen dan meningkatkan 

aktifitas antimikroba (Chaly et al., 2000). Berdasarkan tabel 

5.9. hasil penelitian kami menunjukkan bahwa level HNP 

1-3 pada severe early chilhood  caries  lebih  tinggi  

dibandingkan  dengan level HNP 1-3 pada  early chilhood 

bebas karies. Berdasarkan nilai rata- rata diketahui bahwa 

level HNP 1-3 saliva yang yang terdeteksi pada severe 

early chilhood caries lebih tinggi (172,76%�41,64 pg/ml) 

berbeda secara signifikan dibandingkan pada early chilhood 

bebas karies (140,39%�31,91pg/ml). 

Hal ini berlawanan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Tao et al., 2005 yang mengatakan bahwa level 

HNP 1-3 dalam saliva anak menderita karies aktif terbukti 

lebih rendah dibandingkan dengan level HNP 1-3 pada anak 

bebas karies. Adanya perbedaan tersebut mungkin 

disebabkan karena pada penelitian level HNP 1-3 saliva 

yang dilakukan oleh Tao et al., 2005 dilakukan pada anak 

usia 11 sampai dengan 15 tahun sedangkan kami melakukan 

pada anak usia pra sekolah dengan kisaran usia 4 sampai 6 

tahun dimana faktor usia ini sudah menunjukkan adanya 

perbedaan dalam kematangan dari immune respons nya. 
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Selain itu terjadinya severe early chilhood caries 

sangat bervariasi diantara individu, dan variabilitas ini 

mungkin disebabkan karena  perbedaan dalam mikroflora 

serta perbedaan dalam respons immune host  terhadap 

mikroflora oral tersebut yang dalam penelitian ini juga 

ditemukan bahwa jumlah bakteri S. mutans yang merupakan 

predominan penyebab karies gigi secara signifikan 

jumlahnya lebih tinggi pada severe early chilhood caries 

dibandingkan pada yang bebas karies. Secara umum, oral 

immune system mencegah invasi host oleh mikroflora rongga 

mulut dan netrofil adalah sel efektor penting dalam 

pertahanan  lini pertama terhadap bakteri patogen (Jewett, 

2000).  

Tingginya level HNP1-3 salah satu peptida 

antimikroba yang diproduksi oleh netrofil pada severe early 

chilhood caries tidak mampu melindungi host terhadap 

virulensi S. mutans, hal ini kemungkinan disebabkan oleh 

karena strain S. mutans yang terdapat pada saliva lebih 

mengembangkan sifat kariogenisitasnya dibandingkan 

dengan anak bebas karies. Bakteri dalam menyebabkan 

suatu penyakit membutuhkan mekanisme khusus yaitu 

resistensi terhadap antimikrobial peptida seperti yang 

dilakukan oleh S. mutans untuk berkolonisasi  dan 
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menyebabkan penyakit (Hancock and Diamond, 2000). 

Netrofil mengandung tiga granula utama yang 

berfungsi sebagai aktivitas antimikroba non-oksidatif, yaitu 

granula primer (granula azurofilik), granula sekunder 

(granula spesifik), dan protein antimikroba sitoplasma. Zat 

antimikroba diketahui berada pada granula primer meliputi 

defensin atau yang dikenal sebagai HNP 1-3, elastase, 

kolagenase, proteinase, myeloperoxidase, lisozim, faktor 

permeabilitas bakteri, dan catepsin. Sekunder protein 

granual termasuk lisozi , laktoferin dan kolagenase (Delima 

and Van Dyke, 2003) . 

Peran AMPs dalam berbagai infeksi bakteri lainnya 

telah intens diteliti. Beberapa studi menunjukkan bahwa 

potensi virulensi  beberapa  spesies  bakteri yang ditentukan 

oleh kemampuan mereka untuk melawan AMPs host        

(Nizet et al., 2001). HNP 1-3 dalam saliva merupakan hasil 

diinduksi oleh berbagai rangsangan inflamasi dan mikroba. 

Mekanisme aktivitas antimikroba defensin didasarkan pada 

kationik dan molekul amphipathicnya. Peptida antimikroba 

konstituen mengikat permukaan sel bakteri yang bermuatan 

negatif dan dengan membentuk pori-pori dalam lipid 

bilayer sehingga mengganggu membran sitoplasma dan 

permeabilitasnya yang akhirnya menyebabkan inaktivasi 

bakteri. Selain itu, beberapa defensin juga mampu 
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menghambat DNA dan RNA sehingga biosintesis protein 

mikroba menjadi terganggu (Hazlett and Wu, 2011). 

Mekanisme host innate immunity memainkan peran 

penting dalam mencegah infeksi bakteri dan kolonisasi. 

AMPs juga  memiliki fungsi penting dalam pertahanan 

kekebalan tubuh manusia oleh berkontribusi terhadap 

aktivitas anti mikroba netrofil, trombosit, dan sel-sel epitel, 

oleh karena itu bakteri membutuhkan mekanisme khusus 

resistensi terhadap AMPs untuk  menyerang tubuh manusia 

(Hancock and Diamond, 2000). Mekanisme resistensi bakteri 

terhadap AMPs berbeda yang berkaitan dengan efisiensi, 

spesifisitas, dan distribusi antara spesies (Peschel,  2002). 

Gram positif tidak memiliki faktor homolog dari PhoP/ 

PhoQ yang terdapat pada Gram negatif sehingga mekanisme 

AMPs-sensing yang terdapat pada  bakteri Gram positif 

seperti yang terdapat pada S. epidermidis yang sering 

menyebabkan infeksi (Vuong and Otto 2002). 

Streptococcus epidermidis dalam melawan  

antimikroba  peptida dilakukan  oleh  sistem  sensor/  

regulator  tiga  komponen,  yang  kita  disebut  aps untuk 

sensor peptida antimikroba yang bersifat kationik, peptida 

antimikroba menginduksi respon regulasi gen melalui aps 

yang terdiri dari up- regulasi dari dua dijelaskan mekanisme 

utama resistensi terhadap kationik peptida antimikroba di 
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Grampositive bakteri, yaitu DLT - operon dimediasi D - 

alanylation dari penggabungan teichoic acid dan MprF 

dimediasi lysyl fosfatidilgliserol dalam membran sitoplasma 

(Peschel, 2002) .Berdasarkan hasil penelitian yang 

menunjukkan tingginya level HNP1-3 pada saliva severe 

early chilhood caries kemungkinan virulensi S. mutans 

mempunyai homolog PhoP/ PhoQ yang terdapat pada Gram 

negatif sehingga S. mutans mampu bertahan hidup pada 

level HNP1-3 yang secara signifikan lebih tinggi dibanding 

pada early chilhood bebas karies. 

 

 

DISKUSI 

1. Bagaimana diskripsi level sekresi Human Neutrophils 

Peptide (HNP 1-3) pada Severe Early Childhood Caries 

dan bebas karies? 

2. Faktor apa yang menyebabkan tingginya level sekresi 

Human Neutrophils Peptide  (HNP1-3) ? 
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