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ABSTRAK

ekstrak sambiloto, sel
inflamasi, periodontitis.

Periodontitis merupakan infeksi kronis pada jaringan periodontal yang
disebabkan oleh interaksi antara bakteri periodonpatogen dengan
sistem pertahanan tubuh. Antiinflamasi non steroid (AINS) adalah
salah satu golongan obat yang digunakan pada kasus periodontitis.
Konsumsi AINS dalam jangka waktu panjang memberikan efek
samping seperti gangguan pada gastrointestinal. Sambiloto
(Andrographis paniculata) merupakan tanaman obat yang mempunyai
bahan aktif berupa andrographolide yang memiliki efek antiinflamasi
dengan cara menghambat migrasi sel inflamasi. Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji efek ekstrak sambiloto terhadap jumlah sel inflamasi
pada kasus periodontitis yang diinduksi pada tikus.
Penelitian ini menggunakan 64 tikus Wistar jantan. Periodontitis pada
tikus diinduksi dengan cara pemasangan silk ligature pada daerah
subgingiva gigi anterior rahang bawah selama 14 hari. Setelah 14 hari,
ligasi dilepaskan dan tikus dari masing-masing kelompok diberi
perlakuan ekstrak sambiloto 600 mg/kg BB (kelompok I), ekstrak
sambiloto 900 mg/kg BB (kelompok II), aspirin (kelompok III) dan
saline (kelompok IV) secara per oral. Tikus didekapitasi pada hari ke1, -3, -5 dan -7 setelah perlakuan. Spesimen didekalsifikasi
menggunakan EDTA 0,1M, ditanam pada parafin dan dilakukan
pemotongan. Pengecatan hematoksilin eosin dilakukan untuk
menghitung jumlah sel inflamasi.
Hasil uji Anava dua jalur menunjukkan terdapat perbedaan bermakna
(p<0,05) antar kelompok, mengindikasikan bahwa ekstrak sambiloto
berpengaruh terhadap jumlah infiltrasi sel inflamasi. Hasil uji LSD
memperlihatkan bahwa ekstrak sambiloto 900 mg/kg BB lebih efektif
dalam menurunkan jumlah sel netrofil dan makrofag dibandingkan
dengan ekstrak sambiloto dosis 600 mg/kg BB, aspirin dan saline.
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa ekstrak sambiloto 900 mg/kg BB
dapat menurunkan jumlah sel inflamasi pada tikus yang diinduksi
periodontitis.
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aspirin (PT. Brataco, Indonesia), Saline (PT.

sambiloto dosis 600 mg/kg BB dan 900

Widatara bhakti, Indonesia) dan hewan coba

mg/kg BB dilarutkan dengan 1 ml akuades.

tikus Wistar jantan umur 2 bulan dengan
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Gambar 1. Rerata dan simpangan baku jumlah sel netrofil pada tikus periodontitis yang diberi perlakuan

Hasil Anava dua jalur memperlihatkan

lebih baik dalam menurunkan jumlah sel

perbedaan bermakna (p<0,05), hal ini berarti

netrofil dibandingkan dengan saline pada

bahwa hari pengamatan, kelompok perlakuan

hari ke-3 pengamatan.

dan interaksi antara hari pengamatan dan

Hasil penghitungan terhadap jumlah sel
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sambiloto 900 mg/kg BB berpengaruh
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terhadap penurunan jumlah infiltrasi sel

melakukan proses fagositosis terhadap benda

netrofil lebih baik jika dibandingkan dengan

asing.2 Penelitian yang dilakukan oleh Wang

600 mg/kg BB, aspirin dan saline. Pemberian

dkk. (2007) menyatakan bahwa kandungan

aspirin dan saline memperlihatkan efek yang

andrographolide

sama
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inflamasi pada hari ke-1 pengamatan dan

selektin dan VCAM pada model arterial

aspirin mulai memperlihatkan pengaruh yang

restenosis.12 Hasil penelitian Yu dkk. (2010)
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menyatakan

bahwa
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Jumlah sel makrofag

andrographolide dapat menghambat ekspresi

Hasil

penelitian

ICAM pada endhothelial hybrid cell line

infiltrasi

sel

memperlihatkan
makrofag

bahwa

mengalami

13

peningkatan pada hari ke-3 pengamatan

Penelitian Hidalgo dkk. (2013) menyatakan

diseluruh kelompok tikus periodontitis. Hal

bahwa kandungan andrographolide mampu

ini karena pada hari ke-1 mekanisme

menghambat kerja dari MIP-2, Mac-1 dan

pertahanan tubuh lebih didominasi oleh sel

IL-8

atritis.

netrofil,

dalam

mengeluarkan sitokin (IL-1 dan TNF-α) yang

menghambat kerja dari molekul adhesi dan

bersifat kemoatraktan terhadap makrofag.

kemokin berpengaruh terhadap penurunan

Monosit akan bermigrasi ke jaringan dan

EA.hy926 yang diinduksi oleh TNF-α.

pada

Kemampuan

model

rematoid

andrographolide

14

selanjutnya

netrofil

akan

jumlah migrasi sel netrofil ke jaringan. Hal

berdiferensiasi

menjadi

ini menyebabkan jumlah infiltrasi sel netrofil

menggantikan

tugas

pada kelompok yang diberi ekstrak sambiloto

memfagositisis

patogen.

lebih sedikit dibandingkan kelompok yang

makrofag membutuhkan waktu 48-96 jam.15

diberi aspirin dan saline.

Mekanisme

tersebut

makrofag

untuk

netrofil

dalam

Proses

migrasi

diduga

menjadi

penyebab pada penelitian ini jumlah sel
makrofag baru mengalami peningkatan pada
hari

ke-3

pengamatan.

6
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Sambiloto 600 mg/kg BB
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Gambar 2. Rerata dan simpangan baku jumlah sel makrofag pada tikus periodontitis yang diberi perlakuan.
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Hasil uji Anava dua jalur memperlihatkan

SIMPULAN

terdapat perbedaan bermakna (p<0,05). Hal

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

ini berarti bahwa hari pengamatan, kelompok

dapat disimpulkan bahwa ekstrak sambiloto

perlakuan

hari

900 mg/kg BB dapat menurunkan jumlah

perlakuan

infiltrasi sel inflamasi pada tikus yang

dan

interaksi

pengamatan

dan

berpengaruh

signifikan

antara

kelompok

terhadap

jumlah

diinduksi periodontitis.

infiltrasi sel makrofag. Hasil uji LSD
menunjukkan

tidak

terdapat

perbedaan

DAFTAR PUSTAKA

bermakna (p>0,05) pada kelompok perlakuan
di

hari

ke-1

pengamatan,

1.

yang

mengindikasikan bahwa pemberian ekstrak
sambiloto 600 mg/kg BB, 900 mg/kg BB,

2.

aspirin dan saline memiliki pengaruh yang
sama terhadap jumlah infiltrasi sel makrofag
pada

hari

ke-1

pengamatan.

3.

Seluruh

kelompok mulai menunjukkan perbedaan
bermakna (p<0,05) pada hari ke-3 hingga
hari

ke-7

pengamatan.

Hasil

4.

tersebut

mengindikasikan pemberian ekstrak 900
mg/kg BB berpengaruh terhadap penurunan
jumlah

infiltrasi

sel

makrofag

5.

jika

dibandingkan dengan kelompok yang diberi
6.

sambiloto 600 mg/kg BB, aspirin dan saline
pada hari ke-3, ke-5 dan ke-7 pengamatan.
Hal ini karena kandungan andrographolide

7.

dari sambiloto selain memiliki kemampuan
menghambat kerja dari molekul adhesi, juga
mampu

menekan

migrasi

kemotaktik

makrofag terhadap kemoaktaktan seperti
complement

5a

(C5a)

dengan

8.

cara

menghambat fosforilasi mitogen-activated
protein

kinase

(MEK)

1⁄2

dan

mitogenactivated protein kinase (MAPK) p4
⁄p44

(extracellular

signalrelated

9.

kinase

(ERK) 1⁄2.16
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