
Ikhtisar Bahasa Indonesia

Reaktivitas imun bawaan 
logam paduan kedokteran gigi



166 IKHTISAR BAHASA INDONESIA

Paparan logam dan logam paduan (alloy) di rongga mulut sering kali dikaitkan dengan reaksi 
yang merugikan kesehatan baik lokal maupun sistemik. Hasil penelitian yang diuraikan dalam 
tesis ini memberikan pemahaman baru tentang mekanisme logam-logam yang dipakai di 
kedokteran gigi dalam menyebabkan iritasi, inflamasi atau alergi. Beberapa pertanyaan 
yang diajukan dalam thesis ini diantaranya adalah mengapa beberapa logam, salah satu 
contohnya nikel, adalah logam yang telah dikenal luas mempunyai daya sensitisasi yang 
kuat; sedangkan beberapa logam yang lain, didapati lebih jarang menyebabkan alergi. 
Secara keseluruhan, tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan 
pemahaman mengapa sensitivitas terhadap logam sangat sering terjadi dan juga diharapkan 
dapat membantu peneliti, dokter gigi dan pasien untuk lebih berhati-hati terhadap efek 
yang ditimbulkan oleh logam-logam paduan kedokteran gigi terhadap kesehatan. Data 
yang dihasilkan dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai panduan bagi dokter gigi 
dalam memilih paduan logam yang memiliki kapasitas stimulasi terhadap imunitas bawaan 
paling minimal. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan yang rasional 
tentang penggunaan logam paduan di rongga mulut. Dalam bab ini, hasil-hasil penelitian 
tersebut dirangkum dan hasil yang paling relevan diuraikan lebih lanjut.

Dalam bab 1 enam pertanyaan pokok tentang hubungan antara paparan logam dan 
inflamasi atau alergi telah disajikan melalui evaluasi dengan pendekatan imunologis tentang 
mekanisme penyebab alergi. Dalam ikhtisar ini akan dibahas pula tentang bagaimana 
mekanisme aktivasi sel-sel imun bawaan oleh karena paparan logam, salah satu diantaranya 
adalah kemampuan logam dalam memicu terjadinya inflamasi dan respon imun adaptif 
melalui aktifasi sel-sel dendritik (DC). Untuk dapat menjadi aktif, DC menerima ‘sinyal bahaya’  
yang biasanya diberikan oleh mikro-organisme tetapi dalam hal ini mampu ditirukan oleh 
logam, sebagai salah satu contoh yang konkrit adalah nikel. Reseptor yang berperan penting 
sebagai ‘sinyal bahaya’ dikenal dan disebut sebagai toll like receptor (TLR), sinyal tersebut 
diekspresikan oleh DC dan sel-sel imun bawaan yang lain.

Hasil bab 2 menunjukkan bahwa, seperti halnya nikel, kobalt dan paladium sangat kuat 
dalam mengaktifkan DC secara in vitro, hal ini ditunjukkan melalui parameter produksi IL-8, 
yang merupakan salah satu mediator inflamasi yang cukup penting. Tembaga (Cuprum) dan 
seng (Zn), mempunyai daya stimulasi yang tidak begitu kuat tetapi cukup signifikan dalam 
memicu aktivasi imunitas bawaan, sedangkan besi dan kromium tidak dapat mengaktivasi 
imunitas bawaan. Hal ini ditunjukkan melalui percobaan dengan menggunakan cell line yang 
diinduksi (transfected) dengan TLR, hasilnya menunjukkan bahwa hanya nikel, kobalt dan 
paladium yang mampu memicu aktivasi sel melalui TLR4, reseptor yang dikenal sebagai 
reseptor bagi bakteri endotoksin.

Dalam bab 3 ini logam-logam transisi dengan massa molekul yang sangat tinggi seperti 
emas dan merkuri juga diuji untuk mengetahui  kapasitasnya dalam menstimulasi imunitas 
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bawaan. Emas dan, dengan kapasitas yang lebih rendah, merkuri menunjukkan kemampuan 
aktivasi dan maturasi DC yang berbeda. Kedua garam logam dapat menginduksi IL-8 pada 
DC dan cell line THP-1, meskipun kemampuan aktivasinya lebih rendah dibandingkan 
dengan nikel, kobalt dan paladium. Yang perlu diperhatikan, ketika meneliti kemampuan 
emas dalam menginduksi cell line yang diinduksi TLR, TLR 3 merupakan reseptor yang lebih 
berperan penting untuk emas dibandingkan dengan TLR4. Sedangkan mekanisme respon 
imun bawaan terhadap merkuri masih harus diklarifikasi melalui penelitian lebih lanjut .

Bab 4 menjelaskan tentang efek langsung dari stimulasi garam-garam logam  emas, merkuri, 
tembaga dan nikel pada sel-sel keratinosit (KC). Sel keratinosit pada tubuh manusia dapat 
dijumpai  di kulit ataupun gingiva. KC kulit dan cell line KC dari gingiva telah diketahui dapat 
mengekspresikan TLR3, tetapi tidak dijumpai ekspresi TLR4, 5, 7/8 atau 9. Hasil yang didapat 
pada bab ini menunjukkan bahwa emas cukup kuat dalam menginduksi produksi IL-8 
pada KC. Selain itu,  merkuri, tembaga dan nikel juga mempunyai kapasitas serupa dalam 
mengaktifkan KC. Hasil dari penelitian ini juga mengkonfirmasi hipotesis kami bahwa emas 
memicu aktivasi KC melalui TLR3, sedangkan mekanisme aktivasi KC oleh karena  paparan 
merkuri, tembaga dan nikel masih harus dibuktikan melalui penelitian lebih lanjut.

Dalam bab 5 ini kami menguji logam tuang (cast) paduan kedokteran gigi dalam bentuk 
spesimen yang solid, penggunaan bentuk spesimen ini diharapkan mampu mencerminkan 
kondisi yang sebenarnya di dalam rongga mulut. Hasil yang didapatkan pada bab ini sejalan 
dengan hasil pada penelitian sebelumnya yang menguraikan bahwa sebagian besar dari 
logam yang digunakan sebagai logam paduan kedokteran gigi menunjukkan kapasitas 
stimulasi terhadap imunitas bawaan. Selain itu, hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan 
stimulasi tersebut bahkan didapati pada konsentrasi logam yang cukup rendah yang biasanya 
dilepaskan oleh logam di dalam media cair. Selain itu, produksi IL-8 yang paling tinggi dan 
konsisten ditemukan melalaui paparan terhadap logam paduan yang mengandung emas 
dan campuran logam paladium–tembaga (Pd-Cu). Dengan adanya penambahan komponen 
bakteri endotoksin, paparan terhadap logam paduan dan juga supernatan yang didapatkan 
setelah perendaman spesimen logam selama 24 jam, menghasilkan stimulasi imun bawaan 
yang lebih kuat dibandingkan dengan paparan tanpa bakteri endotoksin, hal ini menunjukkan 
adanya sinergi antara paparan logam dan endotoksin. Selain penggunaan  larutan garam 
logam yang selama ini telah dikenal, penggunaan paduan logam tuang kedokteran gigi 
dalam bentuk solid spesimen pada studi in vitro ini juga dapat memberikan penanda sebagai 
metode alternatif  yang cukup efektif  dalam meneliti kapasitas potensial yang dimiliki oleh 
logam yang diaplikasikan di dalam rongga mulut dalam menstimulasi imunitas bawaan.

Dalam Bab 6 ini kami meneliti apakah paparan logam dapat mengaktifkan sel mikroglia 
otak, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk yang cukup 
potensial dalam menjelaskan terjadinya penyakit neuro-degeneratif. Hasil penelitian ini 
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mengkonfirmasi bahwa aktivasi mikroglia dapat dipicu oleh paparan garam-garam logam, 
sekalipun pada konsentrasi yang rendah yang tidak dapat dideteksi dengan mudah secara 
in situ di dalam tubuh manusia. Selain itu, didapatkan pula adanya sinergi yang kuat antara 
paparan logam, khususnya tembaga dan seng, dengan bakteri endotoksin, sehingga studi ini 
dapat memberikan petunjuk tentang mekanisme imun dalam meningkatkan kemungkinan 
terjadinya peradangan kronis dan neurotoksisitas pada manusia.

Bab 7 difokuskan  pada parameter klinis dan serologis penyakit autoimun (AID) dalam 
kaitannya dengan paparan oral  logam pada individu yang non-alergi dan individu yang 
alergi terhadap logam, serta pada pasien dengan lesi oral yang berkaitan erat dengan 
restorasi gigi. Paparan logam, anamnesis dan respon imun terhadap logam dievaluasi secara 
menyeluruh. Hasil penelitian ini mendukung pandangan bahwa paparan oral terhadap 
paladium, emas dan merkuri tidak berkaitan dengan  terjadinya AID. Secara mengejutkan, 
dalam kelompok yang terbatas ini, kami menemukan korelasi antara paparan oral terhadap 
nikel dan adanya penyakit autoimun secara klinis. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut 
tentang kemungkinan peran dari logam transisi, khususnya nikel, dalam perkembangan 
penyakit autoimun sangat dibutuhkan.

Dalam bab 8 enam pertanyaan pokok tentang hubungan antara paparan oral logam dan 
inflamasi, alergi, neurotoksisitas dan penyakit autoimun telah dijawab dan dibahas dengan 
jelas melalui hasil tesis ini.

Singkatnya, penggunaan paduan logam dalam kedokteran gigi serta dalam berbagai aplikasi 
lainnya tidak akan dapat dihindari. Paduan logam tidak selalu bisa diganti dengan bahan 
lain seperti metakrilat mengingat bahwa karakteristik logam sangat cocok untuk beberapa 
kebutuhan klinis yang berbeda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa paduan logam 
gigi dapat menimbulkan terjadinya reaktivitas imun lokal dan sistemik. Namun, harus 
ditekankan pula bahwa produksi yang cermat dan hati-hati dari paduan logam gigi serta 
pemantauan klinis yang tepat sangat berkontribusi dalam menghasilkan penggunaan yang 
aman dalam aplikasi oral.


