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Peningkatan Jumlah Osteoklas pada Keradangan Periapikal Akibat Induksi 
Lipopolisakarida Porphyromonas Gingivalis (Suatu Penelitian Laboratories 
menggunakan Tikus)

(Osteoclast Increasing Number in Periapical Inflammation Due to Lipopolisaccharide 
Porphyromonas Gingivalis Induction)
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ABSTRACT
The pulp chamber is mostly infected by anaerob gram negative bacteria and one of them is Porphyromonas gingivalis. The cell wall of 
this bacteria containing Lipopolysaccharide (LPS). LPS can penetrate to the periradicular tissue, act as endotoxin in host and cause 
periradicular in ammation that leading to bone destruction. Bone destruction occur is due to the in ammation process that mediated 
by immune system. This in ammation is mediated by immune system that can be found the cytokin pro-in ammatory in ltrated in the 
cell has an important role in bone destruction is known as osteoclast. Osteoclasts are multinucleated, terminally differentiated cells 
which play an essential role in bone resorption. Binding RANK with RANKL are increasing during the osteoclastogenesis process. The 
main purpose of this study was to determine the increasing number of osteoclast in periapical tissue that induced by LPS. This study 
used laboratory experimental with the post test only control group design. A total of 21 male rats were divided into 3 groups. Group 
A: control group, group B: the teeth were induced by lipopolysaccharide, group C: the teeth only induced by PBS steril. The animals 
were sacri ced on 3 weeks after and prepared for histological examination of periradicular tissue response.The analysis revealed that 
the osteoclast increased signi cantly in group B when lipopolysaccharide was applied in the pulp chamber. The increasing number of 
osteoclast is a complex process because of the contribution of TLR4, IL-1 IL6 and TNF- . There was an increasing number of osteoclast 
in periapical in ammation that induced by lipopolysaccharide. 
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PENDAHULUAN
Karies gigi menjadi perhatian khusus karena merupakan 

penyakit dengan kasus yang paling banyak, menempati 
urutan pertama dari beberapa daftar penyakit di Indonesia. 
Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (Survei 
Kesehatan Rumah Tangga, 2004). Prevelansi karies 
di Indonesia mencapai 90,05% dan ini tergolong lebih 
tinggi dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. 
Tingginya prevalensi karies menjadi salah satu bukti tidak 
terawatnya kondisi gigi dan mulut masyarakat Indonesia.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa karies 
merupakan salah satu dari sekian banyak penyakit di 
Indonesia yang menjadi masalah utama berkepanjangan. 
Karies adalah suatu proses demineralisasi jaringan keras 
gigi yang disertai kerusakan bahan organiknya (Kidd 
et al., 1992). Karies yang tidak mendapatkan perawatan 
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akan berlanjut menjadi pulpitis reversibel. Pulpitis 
reversibel secara klinis memberikan gejala sensitif dan 
rasa sakit hanya sebentar bila terkena rangsangan. Keadaan 
pulpitis reversibel dapat kembali ke keadaan normal setelah 
dilakukan perawatan. Keadaan berlanjut apabila invasi 
bakteri karies telah meluas. Hal ini mengakibatkan keadaan 
pada pulpitis reversibel akan menjadi pulpitis irreversibel. 
Pulpitis irreversibel memberikan gejala simtomatik atau 
gejala rasa sakit spontan dan bertahan sampai beberapa 
menit bahkan jam. Apabila faktor penyebab pulpitis 
irreversibel tidak dihilangkan maka secara progersif dapat 
menjadi nekrosis pulpa. Nekrosis pulpa ditandai dengan 
tidak adanya sirkulasi darah, rusaknya jaringan limfatik, 
dan matinya saraf dalam pulpa. Oleh karena pulpa telah 
terinfeksi bakteri maka akan terjadi proses keradangan 
periapikal (Torabinejad and Walton, 2009).
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Keradangan periapikal secara langsung merupakan 
interaksi antara bakteri yang menginfeksi saluran akar 
dan sistem imun dari host. Hal ini dimulai dengan respons  
keradangan akut. Keradangan akut berlanjut menjadi 
keradangan kronik apabila sel pertahanan host tidak dapat 
mencapai sumber iritasi sehingga tubuh tidak mampu 
untuk menghilangkan infeksi (Abbot, 2004). Bakteri gram 
negatif paling banyak ditemukan pada saluran akar yang 
nekrosis adalah Porphyromonas. Bakteri yang menginfeksi 
jaringan periapikal salah satunya disebabkan oleh bakteri 
Porphyromonas Gingivalis (Wang and Tracey, 2009). 
Bakteri gram negatif memiliki lipopolisakarida (LPS) 
pada dinding selnya. LPS memilki potensi yang kuat 
sebagai stimulator inflamasi apabila di injeksikan secara 
in vivo karena LPS mampu menembus ke dalam jaringan 
periradikuler dan bertindak sebagai endotoksin dalam 
organisme inangnya sehingga menyebabkan peradangan 
pada periradikuler dan berlanjut dengan terjadinya 
kerusakan tulang (Kumar, et al., 2007).

Reaksi inflamasi kronis yang distimulasi oleh bakteri 
dan produknya di sekitar periapikal dapat menyebabkan 
terjadinya kerusakan tulang (Graves, et al., 2011). 
Kerusakan tulang merupakan proses dinamis pada jaringan 
periapikal. Resopsi tulang diikuti dengan aktivasi dari sel 
yang meresorpsi tulang disebut osteoclast. Osteoklas adalah 
sel tulang yang berpengaruh terhadap proses degeneratif. 
Osteoklas dan osteoblas mengatur keseimbangan yang 
dinamis pada proses remodeling tulang (Orban�s, 1991). 
Ketidakseimbangan remodeling tulang diakibatkan sel 
osteoklas jumlahnya lebih banyak dari sel osteoblas 
sehingga terjadi proses resorpsi tulang. Resorpsi tulang 
dipengaruhi oleh osteoclast activating factor yang termasuk 
prostaglandin, bakteri endotoksin, serta produk komplemen 
aktivator terdiri atas sitokin, IL-1 , IL-1 , TNF- , TNF-

, IL-6, dan IL-11 (Ingle and Bakland, 2008). Pada 
proses pembentukan sel osteoklas (osteoklastogenesis) 
terjadi reaksi ikatan osteoclas differentiation faktor dengan 
reseptornya. Peningkatan proses osteoklastogenesis ini 
mengakibatkan peningkatan resorpsi tulang (Takayanagi, 
2007).

Telah diketahui bahwa keradangan pada periapikal 
akan menyebabkan resorpsi tulang, tetapi seberapa besar 
peningkatan jumlah osteoklas pada saat terjadinya kerusakan 
jaringan periapikal gigi masih belum jelas. Kekurangan 
sumber informasi penelitian mengenai besarnya peningkatan 
sel osteoklas pada keradangan periapikal menjadi salah satu 
alasan dilakukan penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui peningkatan jumlah osteoklas 
pada kerusakan jaringan periapikal. 

MATERI DAN METODE
Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimental 

laboratoris. Sampel penelitian menggunakan tikus jantan 
yang diperoleh dari Fakultas Kedokteran Universitas 
Brawijaya Malang, dewasa, jantan, umur 8�12 minggu, 
berat badan antara 120�150 gram, dengan alasan perubahan 
berat badan selama penelitian relatif kecil, gigi molar sudah 
tumbuh sempurna, kondisi fisik sehat. Besar sampel yang 
digunakan tiap-tiap kelompok adalah sebesar 7 ekor tikus 
winstar sehingga total sampel yang digunakan sebesar
21 ekor tikus winstar.

Tindakan awal yaitu tikus difixir pada papan 
retraksi rahang kemudian dilakukan tindakan perforasi 
atap pulpa molar atas dengan menggunakan mata bur 
no ¼. Tikus yang telah memenuhi persyaratan dilakukan 
anastesi via intraperioteneal dengan injeksi ketamin
80 mg/kg (Stashenko, 2007). Setelah itu penutupan kavitas 
menggunakan resin GIC pasca penetrasi PgLPS1435/1450. 
Ada tiga kelompok penelitian: Kelompok Perlakuan A. 
Sebagai kelompok kontrol, tidak diberi perlakuan apa-apa. 
Kelompok Perlakuan B dilakukan preparasi gigi hingga 
terjadi perforasi atap pulpa, pada hewan coba kelompok ini 
dilakukan injeksi 2 L PgLPS1435/1450 dalam PBS steril dengan 
spuit insulin (Stashenko, 2007). Kelompok Perlakuan C 
dilakukan preparasi gigi hingga terjadi perforasi atap pulpa, 
pada hewan coba kelompok ini dilakukan injeksi pelarut 
PgLPS1435/1450 dengan spuit insulin sebanyak 4,2 microliter. 
Lalu dibutuhkan waktu 3 minggu untuk mendapatkan 
kelainan periapikal pascainfeksi pulpa.

Tahap selanjutnya yaitu pemotongan jaringan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut, euthanasia pada tikus 
dilakukan dengan dislokasi servikal, lalu tikus difiksasi 
pada meja kerja lalu dilakukan dekapitasi serta pemisahan 
cranium dengan mandibula. Pada jaringan cranium 
dilakukan dekalsifikasi dengan ethyl diamine trichlor 
acetic acid (EDTA) selama 7�10 hari. Pemotongan 
transversal maksila dilakukan pada interdental molar atas, 
diperkirakan mendekati lokasi posterior palatinal foramen 
untuk mendapatkan lokasi pembuatan preparat yang optimal 
(Utomo, 2009). Kemudian dilakukan pembuatan sediaan 
HPA (preparat) sehingga dapat dilihat dengan perbesaran 
400× pada mikroskop cahaya untuk selanjutnya dilakukan 
perhitungan jumlah sel osteoklas di periapikal.

Untuk kebutuhan inferensial, maka data yang diperoleh 
dari hasil penelitian ini dianalisa dengan uji statistik, yaitu: 
Uji normalitas untuk melihat apakah mempunyai distribusi 
yang normal dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov 
Test, Uji homogenitas untuk melihat homogenitas variant 
berdasarkan populasi berat badan umurnya dengan uji 
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Levene Test, dan Uji ANOVA satu arah untuk melihat adanya 
pengaruh induksi LPS terhadap jumlah sel osteoklas dan 
dilajutkan dengan uji Tukey HSD untuk melihat adanya 
perbedaan jumlah sel Osteoklas setiap kelompok perlakuan 
dan kelompok kontrol. Data dikatakan tidak ada beda bila 
p > 0,05 dan ada beda bila p < 0,05.

HASIL DAN DISKUSI
Hasil gambaran secara histopatologis pada kelompok 

penelitian dengan induksi LPS tampak sel-sel osteoklas 
pada daerah periapikal.

Dari hasil penelitian dan analisis penelitian peningkatan 
jumlah osteoklas akibat keradangan pada periapikal yang 
dibagi dalam tiga kelompok, kelompok kontrol, kelompok 
induksi LPS, dan kelompok induksi pelarut LPS pada gigi 
molar rahang atas didapatkan hasil seperti pada tabel di 
bawah ini

Tabel 1. Hasil rerata peningkatan jumlah osteoklas

Kelompok Besar Sample Mean SD
Kontrol 7 0,4286 0,53452
Induksi LPS 7 9,7143 0,75593
Induksi Pelarut 7 0,8571 0,69007

Berdasarkan data rata-rata kontrol dan induksi LPS 
terlihat adanya peningkatan jumlah osteoklas sebesar 22 
kali. 

Sebelum dilakukan uji beda peningkatan jumlah 
osteoklas antarkelompok perlakuan terlebih dahulu pada 
masing-masing kelompok dilihat distribusi data dengan 
uji statistik normalitas Kolmogorov-Smirnov test dan 
homogenitas variansnya dengan uji statistik Levene test. 
Hasil dari uji statistik Komlogorov Smirnov Test dan Levene 
Test dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2. Uji Komlogorov Smirnov Test dan Levene Test 
peningkatan jumlah osteoklas

Kelompok Kolmogorov-
smirnov test Levene test

Kontrol p = 0,324 p = 0,736
Induksi LPS p = 0,748
Induksi Pelarut p = 0,571

Hasil uji distribusi data dengan uji statistik Kolmogorov 
Smirnov Test pada semua kelompok mempunyai nilai
p > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pada kelompok 
tersebut mempunyai distribusi data yang normal. Sedangkan 
untuk hasil uji homogenitas varians dengan menggunakan 
uji statistik Levene�s Test mempunyai nilai p = 0,736
(p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga kelompok 
tersebut mempunyai varians yang homogen.

Untuk mengetahui perbedaan peningkatan jumlah 
osteoklas antar kelompok dilakukan dengan uji statistik One 
Way ANOVA serta dari hasil uji statistik One Way ANOVA 
menunjukkan nilai p = 0,001 (p < 0,05). Hal ini dapat 
diartikan bahwa ada perbedaan yang bermakna pada pada 
kelompok perlakuan kontrol tanpa induksi (Po), kelompok 
perlakuan dengan induksi PgLPS (P1) dan kelompok 
perlakuan dengan induksi pelarut PgLPS (P2). Untuk 
mengetahui kelompok mana yang berbeda peningkatan 
jumlah osteoklasnya dilakukan dengan uji statistik Tukey 
HSD. Hasil dari uji statistik Tukey HSD dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini.

Tabel 3. Nilai p hasil uji Tukey HSD terhadap peningkatan 
jumlah osteoklas

Kelompok Kontrol Induksi LPS Induksi 
Pelarut

Kontrol p = 0,001 p = 0,467
Induksi LPS P = 0,001
Induksi Pelarut

Kelompok perlakuan dengan induksi LPS terhadap 
kelompok kontrol dan kelompok perlakuan dengan pelarut 
PgLPS menunjukkan nilai p = 0,001 (p < 0,05). Hal ini 
menunjukkan ada perbedaan yang bermakna peningkatan 
jumlah osteoklas. Sedangkan, pada kelompok kontrol 
terhadap kelompok perlakuan dengan pelarut atau 
sebaliknya menunjukkan nilai p = 0,467 (p > 0,05). Hal 
ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang bermakna 
peningkatan jumlah osteoklas.

Pengendalian inflamasi memegang suatu peranan 
penting pada keberhasilan perawatan saluran akar 
gigi terutama pada keradangan periapikal. Gangguan 
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pengendalian respons inflamasi pada keradangan peripikal 
ditandai dengan adanya resorpsi tulang di daerah periapikal 
yang tetap atau berkelanjutan walaupun telah dilakukan 
perawatan saluran akar gigi (Nair, 2004). Proses remodeling 
merupakan faktor fisiologi dari tulang di mana terjadi 
keseimbangan sel osteoblas dan osteoklas. Bila sel osteoklas 
lebih tinggi daripada sel osteoblas maka akan terjadi 
resorpsi tulang. Resorpsi yang berlebihan akan mengganggu 
keseimbangan proses remodeling tulang.

Penelitian ini menggunakan tikus wistar karena tikus 
ini memiliki genom yang hampir mirip atau homolog 
dengan manusia, serta merupakan hewan model untuk 
penyakit periodontal (Dumitrescu, 2006). Waktu yang 
dibutuhkan agar terjadi kelainan pada jaringan periapikal 
karena induksi LPS adalah 3 minggu (Stashenko et al., 
2007). Interaksi imun-host pada jaringan periapikal dimulai 
pada minggu I (acute inflammatory state), minggu II (severe 
inflammatory state), dan minggu III (chronic inflammatory 
state). Periode tersebut hampir sama dengan waktu yang 
dibutukan pada manusia untuk menimbulkan kelainan yang 
sama, oleh karena itu hewan coba ini sangat ideal digunakan 
sebagai model penelitian terhadap periodontitis apikalis 
(Wang and Tracey, 1999). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok 
perlakuan dengan induksi LPS dan pelarutnya memilki 
rerata peningkatan jumlah osteoklas yang signifikan 
dibandingkan kelompok perlakuan hanya dengan pelarut 
LPS dan kelompok kontrol. Peningkatan ini juga dapat 
terlihat dengan membandingkan kelompok perlakuan 
injeksi LPS (9,7143) dengan kelompok kontrol (0,4286) 
didapatkan hasil yaitu besarnya peningkatan jumlah 
osteoklas sebanyak 22 kali terhadap kontrol 

Peningkatan jumlah osteoklas ini disebabkan karena 
efek toksik dari LPS yang menghasilkan stimulasi dari 
respons imun host. Telah diketahui bahwa LPS merupakan 
stimulator yang potent dari makrofag yang dapat 
menginduksi sel ini untuk memproduksi beberapa mediator 
resorpsi tulang termasuk IL-1 dan TNF (Stashenko, 
2007).

Respons keradangan awal dimulai saat P.gingivalis 
mengeluarkan endotoksin berupa LPS. LPS yang dilepaskan 
berikatan dengan lipoliskarida binding protein (LBP). 
Ikatan kedua komponen tersebut membentuk suatu komplek 
molekul. Komplek molekul ini akan dikenali oleh CD14 
yang berada dipermukaan sel target, kemudian dikenali 
oleh makrofag melalui reseptor TLR4. Reseptor inilah yang 
akan mengaktifkan makrofag sebagai respons imun adaptif 
dengan pembentukan sitokin proinflamatory. Sitokin yang 
dihasilkan oleh makrofag sebagai proses kerusakan tulang 

adalah interleukin-1 (IL-1) dan tumor nekrosis faktor 
(TNF). IL-1 akan meningkatkan regulasi receptor activator 
of nuclear factor- B ligand (RANKL) di osteoblas dan 
matrixmetaloproteinase (MMP) di fibroblast. RANKL akan 
berikatan dengan RANK sebagai proses awal destruksi 
tulang. Ikatan ini akan menginduksi TNF-reseptror-
associated factor 6 (TRAF 6), sebagai faktor kunci proses 
transkripsi osteoklas. TRAF6 akan mengaktifasi nuclear 
factor- B (NFKB) dan mitogen-activated kinases (MAPKs) 
yang sangat penting dalam diferensiasi osteoklas. NFKB 
dan MAPKs kemudian akan menginduksi faktor NFATc1 
dengan adanya activator protein 1 (AP1), inhibitor of NFKB 
kinase (IKKs) melalui komponen CFOs. NFCATc1 yang 
aktif akan meregulasi sejumlah gen spesifik osteoklas seperti 
catepsin K, tartrate resistance acid phosphate (TRAP), 
reseptor calsitonin, osteoclast-associate reseptor (OSCAR) 
dan 3-integrin. Faktor NFATc1 memegang peranan 
esensial dalam proses osteoklastogenesis. Osteoklas akan 
mengadakan diferensiasi oleh karena adanya transkripsi 
faktor yaitu cyclic AMP responsive-element-binding protein 
(CREB), microphthalmia-associated transcription factor 
(MITF), dan PU1. Meningkatnya proses differensiasi 
osteoklas dipengaruhi adanya peningkatan fusi RANK di 
permukaan sel precursor osteoklas. Hal ini menyebabkan 
pematangan sel osteoklas, sehingga terjadi resorpsi tulang 
(Takayanagi, 2007).

Osteoklas merusak matriks tulang dengan cara 
memisahkan sel dengan matriks sehingga menurunkan 
pH dari 7 menjadi pH 4. Penurunan pH akibat aktivasi 
osteoklas yang besar oleh karena induksi LPS dapat 
mengakibatkan degradasi stuktrur kristal hidroksiapatit 
dan struktur organik kolagen dalam tulang (Indahyani 
et al., 2007). Keasaman ini juga akan mengeluarkan protease 
untuk merusak matriks. Matriks yang rusak diserap atau 
diresorpsi oleh ruffled border. Resorpsi matriks tulang pada 
awalnya dilarutkan oleh ion H+ yang keluar akibat pompa 
proton berkonsentrasi tinggi pada membran ruffled border. 
Proses pengasaman (asidifikasi) matrik tulang diinduksi 
oleh adenosine tri posphate (ATP). Selama resorpsi tulang, 
komponen inorganik dilarutkan oleh H+-ATP, kolagenous 
dan non-kolagenous oleh katepsin dan enzim asam hidrolik 
yang disekresi osteoklas.

Proses kerusakan tulang yang meningkat pada 
keradangan periapikal akibat induksi LPS melalui proses 
osteoklastogenesis bisa dihambat oleh osteoprotegerin 
(OPG). OPG adalah sitokin yang dihasilkan oleh osteoblas 
dan sel stromal bone marrow, berfungsi sebagai reseptor 
penyeimbang dan berkompetisi dengan RANK, mencegah 
berikatan dengan RANKL. Rasio ekspresi RANKL dan 
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OPG penting dalam inflamasi induksi resorpsi tulang, 
termasuk periodontitis. Pada konsentrasi OPG relatif 
meningkat daripada ekspresi RANKL, OPG mengikat 
RANKL, menghambatnya untuk mengikat RANK dan 
ketika ekspresi RANKL relatif bertambah daripada OPG, 
RANKL bersiap untuk mengikat RANK pada prekusor-
prekusor osteoklas, mengaktifkan pembentukan osteoklas 
dan resorpsi tulang (Elizabeth, 2007).

Pada uji statistik Tukey HSD juga terlihat bahwa tidak 
adanya perbedaan yang bermakna pada peningkatan jumlah 
osteoklas pada kelompok kontrol dan induksi pelarut 
LPS, ini membuktikan bahwa pada perlakuan tersebut 
tidak memengaruhi sistem imun dan tidak mempunyai 
faktor virulensi terhadap jaringan periapikal, karena bahan 
tersebut tidak seperti LPS yang merupakan imunogen dan 
endotoksin yang terlibat dalam resorpsi jaringan periapikal 
dan LPS mampu mengaktivasi sel imunokompeten melalui 
TLRs (Wang et al., 2008).

SIMPULAN
Demikian hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

ada peningkatan jumlah osteoklas sebesar 22 kali pada 
keradangan periapikal akibat induksi LPS.
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