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ABSTRACT
Recurrent aphthous stomatitis (RAS) is a common oral mucosal disease in human. This disease affect 20-25% of
population. The etiology remains unclear, but some of cytokine such as TNF-α is suspected to contribute in the
pathogenesis of RAS. TNF-α is commonly measured by PBMC and lesional biopsy. These are invasive method and
high skilled requirement. Another study used lesional swab to measure this cytokine without correlating the result
with TNF-α measured by PBMC level. This study aimed to asses TNF-α level correlation between lesional swab and
PBM of RAS patients. The study involved 10 subjects by inclusion criteria. Subjects have lesion swab and PBMC
examined. Samples were analyzed by ELISA method. There is a correlation between lesional swab and PBMC of
TNF-α level RAS patients but this correlation did not statistically significant.
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ABSTRAK
Stomatitis aftosa rekuren (SAR) merupakan penyakit mukosa rongga mulut yang paling sering dijumpai pada
manusia. Penyakit ini mengenai 20-25% populasi umum. Etiologinya belum jelas, namun diduga beberapa sitokin di
antaranya TNF-α, berperan dalam patogenesisnya. Sitokin TNF-α umumnya diteliti kadarnya pada serum dan biopsi
lesi SAR. Sebuah penelitian lain menghitung kadar TNF-α melalui hapusan lesi SAR, dengan kekurangan belum
dikorelasikannya hasil kadar TNF-α dari hapusan lesi SAR dengan kadar TNF-α pada serum yang relatif stabil.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi kadar TNF-α antara hapusan lesi dengan kadar TNF-α darah
perifer pasien SAR. Penelitian ini melibatkan 10 subyek yang memenuhi kriteria inklusi. Diambil sampel hapusan
lesi SAR sebagai kelompok hapusan, dan sampel darah dimasukkan ke dalam kelompok darah perifer. Kadar TNF-α
dihitung dengan metode ELISA. Hasilnya menunjukkan adanya korelasi namun tidak signifikan (α>0,05).
Disimpulkan bahwa ada korelasi antara kadar TNF-α hapusan ulser SAR dan kadar TNF-α PBMC pasien SAR
menunjukkan kemungkinan digunakannya teknik hapusan lesi SAR untuk menghitung kadar TNF-α.
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PENDAHULUAN
Stomatitis aftosa rekuren (SAR) merupakan
penyakit mukosa rongga mulut yang paling sering
dijumpai pada manusia. Penyakit ini mengenai 2025% populasi. Prevalensi tertinggi dijumpai pada
pelajar Amerika Utara khususnya pada masa
berlangsungnya ujian, dan pada kelompok sosioekonomi menengah ke atas.1,2
Banyak penelitian mengenai SAR difokuskan
pada abnormalitas autoimun. Penelitian ini
menelaah reaksi imun yang dimediasi oleh
mediator berupa sitokin yang merupakan fokus
utama dalam penelitian mengenai patogenesis
autoimun.
Meskipun banyak sitokin yang diduga kuat
berperan dalam etioimunologi SAR, namun TNFα dianggap berperan penting pada patogenesis
penyakit SAR sehingga dijadikan sebagai target

terapi SAR. Hal ini terbukti dengan penggunaan
talidomid yang berfungsi mereduksi aktivitas
TNF-α dengan mengakselerasi RNA-messenger,
dan penggunaan pentoxifyline yang menghambat
produksi TNF-α. Kedua agen ini diketahui efektif
dalam terapi SAR.3,4 Beberapa penelitian yang
menunjukkan terjadinya peningkatan kadar TNF-α
dilakukan oleh Buno dkk yang ditunjukkan
dengan terjadinya peningkatan secara lokal pada
ekspresi gen Th1 dan produksi sitokin sistemik IL2, TNF-α, dan IL-6 pada sel mononuklear darah
perifer pada pasien SAR. Selain itu juga terjadi
penurunan IL-10 mRNA pada pasien SAR yang
diperkirakan sebagai akibat dari kegagalan sistem
imun dalam menekan reaksi inflamasi mukosa
rongga mulut.5 Penelitian lain dilakukan oleh Lin
yang meneliti sitokin IL-2, IL-4, dan GM-CSF
pasien SAR dengan menggunakan serum pasien
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dibanding dengan kontrol dan hasilnya adalah
terjadinya peningkatan pada sitokin tersebut
dibanding dengan kontrol.6 Demikian juga
penelitian yang dilakukan oleh Yamamoto
mengenai kadar serum sitokin IL-2, IL-4, IL-6,
TNF-α, serta GM-CSF yang semuanya meningkat.
Penelitian tersebut menggunakan darah perifer
pasien SAR sehingga diasumsikan tidak cukup
mewakili produksi dan distribusi sitokin yang
berperanan secara lokal oleh karena ada
kemungkinan sitokin yang dijumpai diproduksi
dan didistribusi dari infeksi atau dari stimulus lain,
dan bukan spesifik akibat dari SAR. Pemeriksaan
ini juga invasif meski merupakan unit analisis
yang stabil.7
Penelitian lain mengenai peningkatan TNF-α,
dilakukan oleh Natah8 dengan menggunakan
biopsi lesi SAR. Hasilnya adalah terjadi
peningkatan TNF-α dibanding kontrol. Sedang
pada penelitian lain, Natah9 menghitung sitokin
/ TCR pada pasien SAR dengan melakukan
biopsi eksisional pada ulser SAR yang
dibandingkan dengan daerah normal disisi yang
berlawanan dengan daerah ulser. Penelitianpenelitian ini meski cukup menggambarkan
produksi dan distribusi sitokin lokal, namun juga
invasif bagi pasien.
Gerber dkk yang meneliti gen polimorfisme
IL-1β, dengan menggunakan hapusan vestibulum
vaginal atau dari mukosa bukal untuk meneliti
peranan sitokin tersebut pada penyakit vulvar
vestibulitis syndrome.10 Demikian pula yang
dilakukan Guimaraes dengan meneliti gen
polimorfisme IL-1β, IL-6, IL-10, dan TNF-α
dengan menggunakan hapusan lesi SAR. Gen
polimorfisme adalah genotipe sel yang membawa
pola warisan sebelumnya. Gen polimorfisme ini
berkaitan dengan genetik khususnya DNA dan
RNA suatu alel. Hasilnya adalah peningkatan
signifikan IL-1β dan TNF-α heterozigot pada
kelompok SAR.11
Marlina telah melakukan penghitungan kadar
TNF-α dan IL-10 melalui pemeriksaan hapusan
lesi dan hapusan mukosa normal pasien SAR
dengan tujuan untuk memudahkan penghitungan
kadar TNF-α dan IL-10 untuk dijadikan target
diagnosis atau target terapi di masa yang akan
datang. Hasilnya adalah teknik hapusan dapat
digunakan untuk menghitung kadar sitokin
tersebut. Akan tetapi penelitian ini belum
didukung dengan kadar TNF-α dari pemeriksaan
darah perifer pasien SAR, sedang serum
merupakan spesimen yang relatif stabil dan telah
banyak diteliti.12
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah kadar TNF-α dari hapusan lesi SAR
berkorelasi dengan kadar TNF-α dari darah perifer
pasien SAR.
METODE PENELITIAN
Penelitian
observasional
analitik
ini
dilakukan di Klinik Penyakit Mulut Fakultas
Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin (FKG
Unhas), dilanjutkan dengan pemeriksaan darah
lengkap di Balai Besar Kesehatan Makassar, dan
penghitungan sitokin dilakukan di Tropical
Disease Centre Universitas Airlangga Surabaya,
dan dinyatakan laik etik oleh Komite Etik
Penelitian FKG Universitas Airlangga melalui
surat
keterangan
dengan
nomor
11/KKEPK.FKG/II/2010. Populasi penelitian
adalah pasien dengan SAR yang datang ke Klinik
Penyakit Mulut FKG Unhas. Kriteria inklusi
subyek penelitian adalah pasien laki-laki berusia
18-45 tahun, riwayat ulser kambuhan pada
mukosa rongga mulut non-keratinisasi yang
merupakan gambaran klinis SAR, tidak ada
riwayat atau manfestasi penyakit sistemik atau
bentuk imunodefisiensi lain yang diketahui dari
hasil pemeriksaan darah lengkap, dan tidak ada
riwayat penggunaan obat yang dapat mengganggu
parameter penelitian. Pada kriteria inklusi ini juga
dimasukkan kriteria lesi SAR, yaitu kekambuhan
SAR paling kurang satu kali sebulan, lesi SAR
hari ke-3 atau ke-4, diameter ulser  3 mm, dan
ulser terletak di daerah yang memiliki daerah
berlawanan normal, simetris.
Total sampel diambil dari semua pasien yang
menenuhi kriteria inklusi dan kriteria lesi SAR,
dan bersedia ikut dalam penelitian. Jumlah sampel
minimal ditentukan dengan rumus Lemekowich
yaitu 7. Prosedur penelitian secara ringkas adalah
diawali dengan seleksi pasien sesuai kriteria
sampel. Selanjutnya, pasien yang memenuhi
kriteria sampel diberikan penjelasan secara lisan
dan tertulis mengenai tujuan dan metode cara
kerja penelitian yang akan dilakukan. Pasien yang
bersedia menjadi sampel diminta mengisi dan
menandatangani informed consent secara sukarela.
Setelah itu pengambilan hapusan lesi SAR dengan
cara lesi dibersihkan dengan kapas steril, diisolasi
dan diulasi cotton steril dengan cara memutar
ujung cotton steril hingga semua bagian cotton
steril mengenai lesi SAR. Dilakukan pemeriksaan
darah lengkap sekaligus sentrifugasi PBMC,
deteksi sitokin menurut petunjuk pabrik
menggunakan ELISA Kit AssayPro Cat No.
ET2010-1.

Ali Yusran dkk: Korelasi kadar TNF-α antara pemeriksaan hapusan lesi

Data dianalisis dengan uji One Sample
Komlogorof Smirnov. Untuk mengetahui korelasi
kadar sitokin antara hapusan lesi dan PBMC
pasien SAR yang terdeteksi digunakan uji korelasi
Pearson’s dengan taraf kemaknaan p<0,05. Semua
uji dihitung dengan menggunakan SPSS 16,0 for
windows.
HASIL
Tabel 1. Kadar TNF- pada hapusan lesi SAR dan
pada PBMC pasien SAR
TNF- hapusan
TNF- PBMC pasien
Subyek
ulser SAR (pg/ml)
SAR (pg/ml)
1
18,12
59,00
2
10,01
54,00
3
13,61
52,12
4
3,95
69,00
5
44,33
18,00
6
9,09
12,00
7
36,79
15,70
8
3,09
41,20
9
7,30
18,00
10
14,77
26,20
Mean
16,10 (SD 13,81)
36,52 (SD 20,97)
Catatan: pemeriksaan dilakukan di ITD Universitas
Airlangga, 24 November 2010 dengan menggunakan TNF-α
ELISA Kit, AssayPro Cat No. ET2010-1).

Pada tabel 1 tampak nilai kadar TNF-α
masing-masing subjek untuk hapusan lesi SAR
dan pada PBMC pasien SAR. Nilai-nilai tersebut
masing dalam rentang standar.
Sebelum dilakukan uji dan analisis korelasi,
dilakukan uji normalitas pada masing-masing
kelompok dengan menggunakan uji Kolmogorov
Smirnov. Hasilnya seluruh kelompok penelitian
mempunyai nilai p > 0,05 (p = 0,601 untuk TNF-
hapusan ulser SAR dan p = 0,763 untuk TNF-
PBMC pasien SAR), yang berarti data pada
seluruh kelompok penelitian berdistribusi normal.
Pada tabel 2, setelah dilakukan uji Korelasi
Pearson untuk melihat korelasi antara kadar TNFTabel 2. Korelasi linear Pearson antara TNF-
hapusan ulser, dan TNF- PBMC pasien SAR
TNF-α
hapusan
TNF-α
Korelasi Pearson
hapusan Sig. (2-tailed)
N
TNF-α
Korelasi Pearson
serum
Sig. (2-tailed)
N

TNF-α
serum

1**
10
-.445*
.197
10

* Korelasi signifikan pada level 0,05 (2-tailed)
** Korelasi signifikan pada level 0,01 (2-tailed)

-.445*
.197
10
1**
10
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 hapusan lesi ulser dengan PBMC pasien SAR
didapatkan korelasi yang tidak signifikan (p >
0,05) dengan nilai -0,445.
PEMBAHASAN
Sitokin yang diduga berperan pada etiologi
SAR merupakan biomarker imunologis yang
penting dan dapat dilihat pada seluruh cairan yang
berasal dari limfonodus. Sitokin, khususnya TNFα dihasilkan oleh berbagai jenis sel, diantaranya
TNF-α yang dihasilkan oleh limfosit dan
makrofag. Sel-sel penghasil sitokin tersebut dapat
dijumpai pada lesi SAR, yaitu daerah ulserasi
merupakan nekrosis jaringan superfisial dengan
eksudat fibrinopurulen yang terdiri dari gumpalan
fibrin, sejumlah sel darah merah yang membentuk
hemorrhagic foci, netrofil dan debris seluler yang
menutupi daerah nekrotik. Epitel diinfiltrasi
dengan sejumlah limfosit intraepitel dan beberapa
netrofil. Netrofil mendominasi daerah ulserasi
meskipun daerah di sekitarnya tetap bersifat
mononuklear.13-16
Umumnya sitokin diproduksi dengan cara
yang sementara karena fungsinya untuk amplitudo
dan durasi respon inflamasi-imun sehingga
regulasinya sangat berkaitan dengan adanya benda
asing atau antigen lain. Tidak seperti hormon,
kebanyakan sitokin beraksi secara lokal dengan
cara parakrin ataupun otokrin. Karena itu sitokin
yang berasal dari limfosit umumnya tidak
dijumpai dalam sirkulasi, namun sel-sel
nonlimfoid dapat terpicu oleh produk bakteri atau
antigen lain sehingga akan melepaskan sitokin
yang dapat terdeteksi dalam darah. Sitokin yang
distimulasi oleh kondisi lokal ini khususnya pada
pasien SAR dapat terdeteksi dalam darah,
kemungkinan karena TNF-α yang dilepaskan
akibat simulasi dari cytotoxic T- lymphocyte
(CTL) akan meningkatkan eskpresi sel endotel
sehingga
sitokin
kemotaksis
(chemokine)
menyebabkan migrasi sel-sel inflamasi ke lokasi
inflamasi dan sebaliknya menyebabkan sitokin
yang mengkode sel-sel inflamasi masuk ke dalam
darah.17,18 Beberapa sitokin lain, misalnya IL-1
dan TNF-α juga dijumpai dalam bentuk membran
yang dapat mengeluarkan efek stimulasinya tanpa
menjadi soluble.18
Pengukuran sitokin umumnya menggunakan
teknik vena puncture untuk pengambilan spesimen
darah, atau teknik biopsi baik berupa fine needle
aspiration biopsi (FNAB) maupun dengan biopsi
eksisional untuk selanjutnya diuji dengan berbagai
macam metode.9,19 Perkembangan pengetahuan
dan teknologi semakin mendukung peningkatan
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uji sitokin baik untuk keperluan penelitian
maupun untuk aplikasi klinis.20,21 Salah satunya
adalah dengan pemeriksaan sitokin yang
menggunakan teknik hapusan.20 Teknik hapusan
adalah sebuah teknik yang menggunakan cotton
strip sterile atau menggunakan brush yang
awalnya banyak digunakan untuk pemeriksaan
mikroorganisme terutama pada jaringan mukosa.
Teknik ini dilakukan dengan cara membuat
hapusan pada permukaan mukosa, 3-5 kali untuk
mengambil mikroorganisme atau eksfoliasi sel
pada daerah tersebut.22 Marlina12 melakukan
penelitian hitung kadar sitokin TNF-α dan IL-10
pada hapusan ulser SAR, hasilnya adalah terjadi
peningkatan TNF-α dan penurunan IL-10 pada
hapusan tersebut.
Teknik hapusan ini banyak digunakan untuk
mengamati polimorfisme gen sitokin pada
jaringan mukosa, baik mukosa vagina, mukosa
usus maupun pada mukosa rongga mulut.10,11
Teknik ini juga digunakan untuk analisis
imunoblot dan optica densitometry untuk
mengetahui perubahan ekspresi biomarker cyclin
D1 dan sebagai teknik pengganti pemeriksaan
darah bagi yang kontraindikasi dan menolak
pemeriksaan sitokin gen polimorfisme untuk
penyakit Hodgkin Limfoma.23 Selain itu, teknik
ini digunakan untuk mengumpulkan sel-sel
servikal dan mukus servikovaginal,20 untuk
pemeriksaan sitokin uretra,24 cairan vagina,25 dan
teknik ini telah diuji dengan membandingkan
konsentrasi sitokin IL-6 antara aplikator hapusan
yang dilakukan oleh ahlinya dan yang dilakukan
sendiri oleh subjek dengan hasil korelasi linear
dengan simpulan bahwa hapusan baik yang
dilakukan oleh ahlinya maupun yang dilakukan
sendiri oleh subyek dapat diterima.26,27
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
terdapat korelasi TNF-α antara hapusan ulser SAR
dengan PBMC pasien SAR, meski korelasi ini
tidak signifikan. Semua uji TNF-α berdistribusi
normal. Nilai koefisien korelasi bernilai antara -1
sampai 1. Semakin mendekati nilai -1 atau nilai 1
maka korelasi akan semakin kuat dan semakin
mendekati nilai 0 korelasi akan semakin lemah.
Korelasi ini dijelaskan dengan kemungkinan
adanya hipersensitivitas imun yang menyebabkan
reaksi berlebihan terhadap organisme mukosa
rongga mulut dan atau oleh self-antigen yang
belum
diketahui
sumbernya
sehingga
menyebabkan munculnya manifestasi klinis SAR.
Tidak
signifikannya
nilai
korelasi
ini
kemungkinan disebabkan oleh banyak faktor,
diantaranya selain jumlah sampel yang kecil, juga
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disebabkan karena proses stabilisasi lokal
cenderung lebih cepat terjadi dibanding proses
stabilisasi sistemik. Selain itu, penelitian lain
menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan
TNF-α pada subyek SAR meskipun subyek
tersebut tidak sedang mengalami fase akut SAR.
SIMPULAN
Adanya korelasi antara kadar TNF-α hapusan
ulser SAR dan kadar TNF-α PBMC pasien SAR
menunjukkan kemungkinan digunakannya teknik
hapusan lesi SAR untuk menghitung kadar sitokin
khususnya TNF-α khususnya pada penelitian lain.
SARAN
Perlu dilakukan penelitian dengan sampel
yang lebih besar, dengan mencakup daerah
geografis yang luas.
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