Rendra C. Prasetya: Sel makrofag gingiva tikus wistar jantan yang diinduksi periodontitis

135

Jumlah sel makrofag gingiva tikus wistar jantan yang diinduksi periodontitis
setelah pemberian ekstrak etanolik kulit manggis
Amount of machropahges cells in periodontitis-induced wistar rats after mangosteen
rind etanolic extract administration
Rendra Chriestedy Prasetya
Bagian Biomedis
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember
Jember, Indonesia
ABSTRACT
Periodontitis is characterized with macrophages infiltration that is used to fagocyt bacteria which infiltrated at
gingiva. Mangosteen rind contains xantone, an anti-inflammatory substance which inhibits the synthesis of PGE2 and
therefore reduce inflammatory cells infiltration. This research aimed to study machropahges cells infiltration in
periodontitis-induced wistar rats after administration of mangosteen rind etanolic extract. Forty eight male wistar rats
were induced periodontitis for 7 days. After the ligation was taken out, the rats were divided into 4 groups, and treated
orally with mangosteen rind extract 60 mg/kg BB, 30 mg/kg BB, ibuprofen and saline. The rats were sacrified on the
1st, 3rd, 4th, and 7th day after the treatment. Their anterior lower jaws were processed histologically and stained with
hematoxylin eosin. Two-way anova test showed a significant difference among groups (p<0.05). It was concluded that
mangosteen rind etanolic extract reduced the number of macropaghes cells gingiva in periodontitis male wistar rats.
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ABSTRAK
Periodontitis ditandai dengan peningkatan infiltrasi makrofag yang berfungsi untuk memfagositosis bakteri yang
menginfiltrasi jaringan gingiva. Kulit manggis mempunyai bahan aktif xantone yang mempunyai efek anti-inflamasi
dengan jalan menghambat sintesis PGE2 sehingga menurunkan infiltrasi sel inflamasi. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui jumlah sel makrofag gingiva pada tikus wistar jantan yang diinduksi periodontitis setelah pemberian
ekstrak etanolik kulit manggis. Empat puluh delapan ekor tikus wistar diinduksi periodontitis selama 7 hari. Setelah
hari ke-7, ikatan dilepas, selanjutnya tikus dibagi menjadi 4 kelompok perlakuan yaitu ekstrak kulit manggis 30 mg/kg
BB dan 60 mg/kg BB, ibuprofen dan salin. Tikus didekapitasi pada hari ke-1, 3, 5 dan 7 setelah perlakuan. Selanjutnya
gingiva anterior rahang bawah dibuat sediaan histologi untuk pengecatan hematoxylin eosin. Hasil uji two way anova
menunjukkan terdapat perbedaan bermakna rerata sel makrofag antar kelompok perlakuan (p<0,05). Ekstrak etanolik
kulit manggis disimpulkan mampu menurunkan jumlah makrofag gingiva tikus wistar jantan yang diinduksi
periodontitis.
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PENDAHULUAN
Makrofag merupakan sel fagosit mononuklear
utama di jaringan yang untuk proses fagositosis
mikrobadan molekulasinglainnya.Makrofag berasal
dari sel prekursor dari sumsum tulang dan akan
membelah menghasilkan monosit. Monosit akan
berkembangmenjadi makrofagapabila berada dalam
jaringan. Saat terjadi inflamasi, infiltrasi makrofag
meningkat terutama pada hari ke-3 sampai ke-5.1
Hasil penelitian Bezerra dkk2 menunjukkan bahwa
pada pasien dengan periodontitis dijumpai adanya
infiltrasi sel inflamasi terutama makrofag.
Periodontitismerupakan inflamasi pada jaringan
penyangga gigi yang ditandai dengan infiltrasi sel
inflamasi.3 Inflamasi ini disebabkan oleh adanya
produk toksin dari bakteri sehingga menghancurkan
epitel dan struktur jaringan periodontal, yaitu bakteri

P.gingivalis.4 Inflamasi yang disebabkan oleh aktivitas
bakteri penyebab penyakit periodontal terutama P.
gingivalis bertujuan untuk mengeliminasi bakteri
patogen,namun apabila reaksi inflamasi yang terjadi
berlebihan, akan menimbulkan kerusakan jaringan
periodontalsehinggadiperlukananti-inflamasi.1 Kulit
buah manggis mengandung senyawa yang memiliki
aktivitas farmakologi, misalnya antibakteri, antiinflamasi, antijamur,dan antikanker. Senyawa utama
kulit manggis yang memiliki senyawa farmakologi
adalah golongan xanthone.5 Saat ini ditemukan lebih
dari 40 jenis xanthone, diantaranya alfa dan gamma
mangostin. Kedua jenis xanthone ini berperan untuk
menghentikan inflamasi atau radang dengan cara
menghambat sintesis prostaglandin (PG), dengan
cara penghambatan enzim siklooksigenase yang
menyebabkan inflamasi.6 Suatu hasil penelitian7
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menunjukkan bahwa ekstrak kulit manggis mampu
menurunkan aktivasi sitokin proinflamasi, yaitu IL1 dan TNF-α. Penurunan aktivasi IL-1 dan TNF-α
berpengaruh pada proses rolling dan adesi leukosit,
terutama makrofaguntukkeluar dari pembuluh darah
dan menuju tempat terjadinya inflamasi.
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui jumlah
sel makrofag gingiva pada tikus yang diinduksi
periodontitissetelahpemberianekstrak etanolik kulit
manggis.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di LPPT unit I dan
laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran
Universitas GadjahMadaYogyakarta.Buah manggis
yang digunakan adalah kulit buah yang buahnya
sudah masak.Kulit buah terkumpul dibersihkan dari
kotoran, kemudian dirajang kecil-kecil, dikeringkan
dengan suhu 45°C selama 48 jam, setelah itu
digiling hingga menjadi serbuk simplisia. Metode
ekstraksi yang digunakan adalah metode perkolasi
menggunakan pelarut etanol.
Pada penelitian ini digunakan 48 ekor tikus
wistar jantan umur 2 bulan, berat badan 175-200 g
yang telah beradaptasi 1 minggu di Laboratorium
Farmakologi.Sebelum diinduksi periodontitis, tikus
dianastesi dengan injeksi ketamine HCl i.m pada
otot paha belakang dengan dosis 0,2 ml/200 gram
BB.Induksi periodontitis dilakukan denganmengikat
benang dari sutra ukuran 3,0padadaerah subgingiva
di sekeliling gigi insisivus anterior rahang bawah.

Padaharike-7ikatandilepas,kemudiansampel dibagi
menjadi 4 jenis perlakuan, yaitu kelompok ekstrak
kulit manggis dosis 60 mg/kgBB, kelompok ekstrak
kulit manggis dosis 30mg/kg BB, kelompok kontrol
positif diberi ibuprofen 9 mg/kg BB dan kelompok
kontrol negatif yang diberi salin 0,5 ml. Pemberian
perlakuan secara peroral sehari 3 kali menggunakan
oral gavage pada masing-masing kelompok tikus.
Pada hari ke-1, 3, 5, dan 7 setelah perlakuan, hewan
dikorbankan dengan cara dekapitasi. Rahang bawah
padabagian gigi anterior yang telah diberi perlakuan
diambil dan difiksasi dengan buffered formalin 10%
selama 24 jam kemudian didekalsifikasi dengan
EDTA 10% pH 7,4 pada suhu 4OC. Setelah lunak,
spesimen ditanam dalam parafin,dan dipotong serial
dengan ketebalan 5 µm untuk dilakukan pengecatan
hematoksilin eosin.Sel makrofag dihitung di bawah
mikroskop dengan pembesaran 400x. Data diuji
dengan two-way anova dan uji LSD.
HASIL
Pengamatan histologis terhadap jumlah sel
makrofag pada kelompok ekstrak kulit manggis 60
dan 30 mg/kg BB, ibuprofen dan salin pada hari
pengamatan ke-1, 3, 5 dan 7 mendapatkan hasil
seperti tampak pada tabel 1. Gambar 1 lebih nyata
memperlihatkan adanya penurunan rerata jumlah
makrofag pada semua kelompok tikus periodontitis
yang diberi ekstrak kulit manggis 60 dan 30 mg/kg
BB, ibuprofen serta salin seiring bertambahnya hari
pengamatan.

Tabel 1 Rerata dan simpangan baku jumlah makrofag berdasarkan kelompok perlakuan dan
waktu dekapitasi
Rerata±SB
Kelompok perlakuan
Hari ke-1
Hari ke-3
Hari ke-5
Hari ke-7
Manggis 60 mg/kg BB
7,00±1,15
6,67±1,00
6,00±1,00
1,00±0,00
Manggis 30 mg/kg BB
10,33±1,53
8,00±1,00
6,00±1,00
2,00±0,00
Ibuprofen
7,33±0,58
6,67±1,15
4,67±0,58
3,67±0,58
Saline
15,00±1,00
12,00±2,00
10,33±1,53
7,67±1,15

Rerata jumlah makrofag
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Gambar 1 Grafik batang yang menunjukkan rerata jumlah makrofag pada kelompok tikus
periodontitis yang diberi perlakuan
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Data penelitian diuji normalitasdan homogenitas
yang menunjukkan data yang diuji mempunyai
nilai signifikansi 0,14 (p>0,05), yang berarti data
terdistribusi secara normal dan homogen sehingga
memenuhi syarat untuk dilakukan uji parametrik
dengan menggunakan uji two-way anova (Tabel 2).
Tampak perbedaanbermaknaantar jumlah makrofag
pada masing-masing hari pengamatan, kelompok
perlakuan dan interaksi antara hari pengamatan dan
kelompok perlakuan (p<0,05). Hal ini berarti hari
pengamatan, kelompok perlakuan, dan interaksi
antara hari pengamatan dengan kelompok perlakuan
berpengaruh signifikan terhadap jumlah infiltrasi
sel makrofag.
Tabel 2 Rangkuman uji two-way anova jumlah makrofag
Source
F
Sig
Hari
80,64
0,00*
Kelompok
74,35
0,00*
Kelompok-hari
3,26
0,01*
- : menunjukkan interaksi; F: nilai Fhitung;
* = berbeda bermakna (p<0,05)
Tabel 3. Rangkuman hasil uji LSD jumlah makrofag
Hari
Kelompok
Nilai LSD
Manggis 60 mg-manggis 30 mg
0,00*
Manggis 60 mg-ibuprofen
0,46
Manggis 60 mg-salin
0,00*
ke-1
Manggis 30 mg-ibuprofen
0,00*
Manggis 30 mg-salin
0,00*
Ibuprofen-salin
0,00*
Manggis 60 mg-manggis 30 mg
0,27
Manggis 60 mg-ibuprofen
0,71
Manggis 60 mg-salin
0,00*
ke-3
Manggis 30 mg-ibuprofen
0,14
Manggis 30 mg-salin
0,00*
Ibuprofen-salin
0,00*
Manggis 60 mg-manggis 30 mg
1,00
Manggis 60 mg-ibuprofen
0,14
Manggis 60 mg-salin
0,00*
ke-5
Manggis 30 mg-ibuprofen
0,14
Manggis 30 mg-salin
0,00*
Ibuprofen-salin
0,00*
Manggis 60 mg-manggis 30 mg
0,00*
Manggis 60 mg-ibuprofen
0,00*
Manggis 60 mg-salin
0,00*
ke-7
Manggis 30 mg-ibuprofen
0,07
Manggis 30 mg-salin
0,00*
Ibuprofen-salin
0,00*
*=berbeda bermakna (p<0,05)

Uji LSDdilakukan untukmengetahui perbedaan
jumlah makrofag antara masing-masing kelompok
pada waktu dekapitasi hari ke-1 sampai hari ke-7
(Tabel 3). Tampak bahwa ada beda yang bermakna
(p<0,05) pada kelompok tikus yang diberi ekstrak
kulit manggis 60 mg/kg BB dibandingkan dengan
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kelompok sampel yang diberi salin pada semua hari
perlakuan. Terdapat perbedaan bermakna jumlah
makrofag pada kelompok tikus yang diberi ekstrak
kulit manggis 60 mg/kg BB dengan kelompok tikus
yang diberi ekstrak kulit manggis 30 mg/kg BB hari
ke-1 dan ke-7 serta dengan kelompok yang diberi
ibuprofen hari ke-7 (p<0,05).Jumlah makrofag pada
kelompok tikus periodontitis yang diberi ekstrak
kulit manggis 30 mg/kg BB berbeda bermakna bila
dibandingkan dengan kelompok sampel yang diberi
ibuprofen hari ke-1, sedangkan jumlah makrofag
kelompok yang diberi ibuprofen berbeda bermakna
dengan kelompok salin pada semua hari perlakuan.
PEMBAHASAN
Pada penelitian ini diketahui bahwa jumlah sel
makrofag pada kelompok ekstrak kulit manggis 60
dan 30mg/kgBB lebih baik dibandingkan kelompok
salin. Hal ini terlihat dari penurunan infiltrasi sel
makrofag yang lebih banyak pada kelompok yang
diberi ekstrak kulit manggis dibandingkan dengan
kelompok salin. Infiltrasi sel makrofag pada sampel
kelompok ekstrak kulit manggis 60 mg/kg BB lebih
baik dibandingkan kelompok ibuprofen sedangkan
antarakelompok ekstrakkulit manggis 30 mg/kg BB
dengan kelompok ibuprofen tidak ada perbedaan
bermakna jumlah sel makrofag.
Hasil penelitian yang mendukung efek antiinflamasi dari kulit buah manggis adalah penelitian
Natani dkk,8 yang menunjukkan secara in vitro
kandungan kulit buah manggis, gamma mangostin,
mampu menghambat proses sintesis PGE2 dan
siklooksigenase pada sel glioma tikus. Selain itu,
potensi ekstrak kulit manggis mampu menurunkan
infiltrasi sel makrofag yang mungkin disebabkan
kerja dari kulit buah manggis yang menghambat
sintesis IL-1 dan TNF-α,7 sehingga menghambat
metabolisme pada asam arakidonat, menghambat
peningkatan permeabilitas endotelium serta migrasi
leukosit. Mekanisme kerja ibuprofen menghambat
kerja COX-2 yang menyebabkan sintesis PG terutama
PGE2, namun ibuprofen tidak menghambat sintesis
IL-1danTNF-α sehingga kemungkinan masih terjadi
peningkatan permeabilitas endotelium dan migrasi
leukosit ke jaringan.9
Hasil penelitian ini menunjukkan infiltrasi sel
makrofag pada kelompok ekstrak kulit manggis 60
mg/kg BB lebih rendah dibandingkan ekstrak kulit
manggis 30 mg/kg BB. Hal tersebut menunjukkan
bahwa efek anti-inflamasi kelompok ekstrak kulit
manggis 60 mg/kg BB lebih baik dibandingkan
kelompok ekstrak kulit manggis 30 mg/kg BB. Hal
ini mungkin disebabkan semakin besar dosis yang
digunakan semakin besar senyawa kimia dalam kulit
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manggis yang bekerja sehingga memperkuat efek
anti-inflamasinya.9 Kandungansenyawa kimia dalam
kulit manggis, antara lain xanton, vitamin B1, zat
besi, dan triterpenoid kalsium.10
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Dari penelitianini disimpulkan bahwa pemberian
ekstrak etanolik kulit manggis mampu menurunkan
jumlah sel makrofag gingiva tikus yang diinduksi
periodontitis.
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