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ABSTRAK 

Prevalensi Lupus Eritematosus Sistemik (LES) pada populasi Asia 
sebanyak 30-50 penderita per 100.000 penduduk. Infeksi merupakan penyebab 
kematian terbesar kedua pada pasien LES. Beberapa penelitian menemukan 
terjadi peningkatan IL-17A  yang merupakan suatu sitokin pro-inflamasi terjadi 
pada penderita LES. Kerusakan jaringan pada organ ginjal, dapat berakibat fatal 
seperti terjadinya kerentanan infeksi dan lupus nefritis. Bakteri Methicilin-
Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) dapat berkoloni pada saluran 
pernafasan, luka yang terbuka, dan pada saluran kemih. Daya tahan tubuh yang 
menurun seperti LES mempunyai resiko lebih besar untuk terinfeksi. Vaksin 
Kinoid merupakan vaksin bersifat imunogenik yang dapat membentuk antibodi 
anti IL-17A, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah vaksin 
kinoid IL-17A dapat menurunkan jumlah kolonisasi bakteri pada organ ginjal 
mencit LES yang diinjeksi MRSA. Dilakukan uji coba terhadap kerentanan infeksi 
dengan menggunakan bakteri MRSA dengan dosis 108 cfu/ml secara 
intraperitoneal. Koloni bakteri menggunakan tehnik kultur pada chrome agar 
plate dengan perhitungan kolonisasi menggunakan colony counter. Diperoleh 
hasil perhitungan jumlah kolonisasi bakteri menurun secara signifikan pada 
kelompok organ ginjal yang diberi vaksin kinoid IL-17A dibandingkan dengan 
kelompok yang tidak diberi vaksin kinoid IL-17A (p = 0.022). Berdasarkan 
penelitian yang telah dilakukan, vaksin Kinoid IL-17A berpengaruh terhadap 
penurunan jumlah kolonisasi bakteri Methicilin Resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA) pada organ ginjal yang diberi vaksin kinoid IL-17A. 
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Interleukin-17A Kinoid Vaccine Effect to Bacterial Colonization in Kidney of 

Mice Model Systemic Lupus Erithematosus after Injection of Methicillin-

resistant Staphylococcus aureus 

 

ABSTRACT 

Systemic Lupus Erythematosus (SLE) prevalence on Asian populations is 
30 to 50 patients per 100.000 people. Infection is the second predisposing factors 
on SLE’s mortality. Several studies found an increased number of IL-17A on 
patients with SLE, which is a pro-inflammatory cytokine. Tissue damage in the 
kidney may be fatal in susceptibility to infection and lupus nephritis. Methicillin-
Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) bacteria can be present at respiratory 
tract, open wounds, and  urinary tract. SLE patients prone to infection due to 
weakened immune system. Kinoid vaccine is immunogenic vaccine that can form 
antibodies anti IL-17A. Aim of this study was to demonstrate whether the vaccine 
kinoid IL-17A can reduce the amount of bacterial colonization in the kidneys of 
SLE mice model MRSA-injected. Infection susceptibility tested with MRSA 
injection at a dose of 108 cfu/ml intraperitoneally. Chrome agar plate bacterial 
culture technique was used with colony counter to calculate levels of colonization. 
Result of bacterial colonization level decreased significantly in the group who 
were given the IL-17A kinoid vaccine compared with the group who had not been 
vaccinated by kinoid IL-17A (p = 0.022). Based on the result, Kinoid IL-17A 
vaccine has effect on lowering MRSA colonization number in the kidney. 
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Lupus Eritematosus Sistemik 

(LES) merupakan penyakit autoimun 

inflamatif kronik yang melibatkan 

kerusakan pada multiorgan. Ditandai 

dengan produksi berbagai autoantibodi 

dan manifestasi klinis pada kulit, sendi, 

ginjal, sistem saraf pusat, sistem 

retikuloendotelial, sistem pencernaan, 

pembuluh darah, sel darah, paru-paru 

dan jantung.1 Penderita LES sebagian 

besar merupakan wanita pada usia 

produktif dengan perbandingan wanita 

dan laki-laki yaitu 9:1. Prevalensi LES 

diperkirakan berkisar 12 per 100.000 

penduduk dengan angka  morbiditas  

dan  mortalitas  yang  tinggi  di  negara  

berkembang seperti Indonesia.2  

Sampai saat ini belum di 

ketahui dengan jelas bagaimana 

patogenesis dari LES, namun berbagai 

penelitian telah membuktikan bahwa 

terdapat peningkatan dari aktivitas sel 

Th17 dan penurunan aktivitas sel Treg. 

Sehingga ketidakseimbangan dari 

aktivitas sel-sel tersebut dapat 

menginduksi terjadinya inflamasi pada 

jaringan yang merupakan peranan dari 

LES.3 Beberapa sitokin proinflamasi 

terlibat dalam patogenesis dari LES, 

salah satunya sitokinnya adalah 

Interleukin (IL)-17A yang disekresikan 

oleh sel Th17.4 Sitokin ini memiliki 

peranan penting dalam mempengaruhi 

komponen sistem imun lainnya. 

Peningkatan dari kadar IL-17A juga 

berkaitan dengan derajat penyakit 

seperti tingkat keparahan lupus nefritis 

pada ginjal.5 Peradangan pada ginjal 

diyakini terjadi akibat penumpukan 

kompleks antigen antibodi yang 

diperantarai oleh disregulasi antara 

Th17 dan TReg dapat menimbulkan 

reaks inflamasi di ginjal. Hal ini tentu 

saja dapat mempermudah untuk terjadi 

infeksi pada organ tersebut, sehingga 

sering kali terjadi komplikasi di 

karenakan infeksi akibat sistem imun 

yang tidak stabil.6  

Jumlah infeksi pada pasien 

LES secara signifikan lebih tinggi 

dibandingkan dengan penyakit 

autoimun lainnya seperti rheumatoid 

arthritis atau sindroma nefrotik. 

Penderita LES dengan fungsi ginjal 

normal atau terapi kortikosteroid  

dengan dosis rendah memiliki tingkat 

infeksi secara signifikan sama tinggi. 

Tingginya tingkat infeksi pada LES 

tidak dapat dikaitkan dengan terapi 

steroid dan riwayat penyakit ginjal 

sebelumnya, sehingga diperlukan 

suatu metode pengobatan maupun 

pencegahan terbaru untuk 

memperbaiki kondisi penderita LES.7 

Penelitian terbaru adalah 

menggunakan vaksin kinoid sebagai 

pencegahan terhadap progresivitas 

penyakit autoimun. Vaksin kinoid 

berasal dari sitokin derivate non toksin 

dan imunogenik yang dapat 

menginduksi suatu antibodi yang 

protektif.8 Pada penelitian sebelumnya, 

penghambatan melalui jalur IL-17 

terbukti efektif dalam memperbaiki 

penyakit pada autoimun, dengan 

menggunakan vaksin aktif yang 

mengandung partikel menyerupai virus 

terkonjugasi dengan rekombinan IL-17 

(IL-17 VLP). Pemberian vaksinasi 

menggunakan IL-17 VLP menghambat 

progesifitas penyakit autoimun seperti 

arthritis dan ensefalomielitis.9 

MRSA merupakan jenis bakteri  

yang resisten terhadap sejumlah 

antibiotik. Hal Ini mengakibatkan terapi 
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pada infeksi MRSA lebih sulit untuk 

dilakukan daripada bakteri lainnya, dan 

dengan demikian bakteri tersebut 

menjadi lebih berbahaya. Penularan 

bakteri MRSA terjadi melalui kontak 

tubuh, sehingga penyebaran penyakit 

mudah terjadi. MRSA diketahui dapat 

berkembang dengan cepat pada 

jaringan dalam waktu 48-72 jam.10 

 Pada saat ini penelitian 

mengenai penggunaan vaksin kinoid 

pada LES masih jarang didapatkan. 

Mengingat sitokin inflamasi juga 

banyak berperan dalam patogenesis 

penyakit LES sehingga dapat 

mengakibatkan kerentanan infeksi 

serta mudahnya penyebaran infeksi 

bakteri MRSA terjadi pada kondisi 

imun yang menurun, maka diperlukan 

penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan 

vaksin kinoid yang diharapkan dapat 

menurunkan kerentanan infeksi pada 

LES. 

 

METODE PENELITIAN 

 Rancangan penelitian ini 

menggunakan desain eksperimen 

murni (true experimental design) di 

laboratorium secara in vivo dengan 

menggunakan rancangan randomized 

post test only controlled group design. 
  

 Sampel penelitan ini adalah 

mencit strain Balb/c betina model LES. 

Mencit model LES diberi vaksin kinoid 

IL-17A kemudian injeksi MRSA dan 

dilakukan pembedahan pada akhir 

perlakuan untuk menilai kerentanan 

infeksinya melalui jumlah kolonisasi 

bakteri. Seluruh mencit yang akan 

dijadikan subjek penelitian tersebut 

terlebih dahulu telah mendapatkan 

persetujuan dari Komisi Etik Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya. 

 Subjek penelitian menggunakan 

hewan coba mencit Balb/c  betina 

model LES yang diberi vaksin kinoid 

IL-17A kemudian di injeksi MRSA. 

Pada penelitian ini terdapat 3 

kelompok perlakuan, pembagian 

kelompoknya adalah sebagai berikut: 

1. Kelompok Kontrol = Mencit model 

LES 

2. Kelompok P1 = Mencit model LES + 

bakteri MRSA 

3. Kelompok P2 = Mencit model LES + 

bakteri MRSA + vaksin kinoid IL-

17A 50µg   

 
Prosedur Penelitian 

Hewan coba yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah mencit 

strain Balb/c model LES yang dipilih 

berdasarkan kriteria inklusi dan 

eksklusi. Sebelum penelitian 

dilakukan, terlebih dahulu mencit 

diadaptasikan di dalam kandang 

Laboratorium selama tujuh hari 

dengan diberi makan dan dirawat 

setiap harinya. Penelitian dilakukan 

setelah mendapatkan persetujuan dari 

Komisi Etik Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya. 

Pembuatan Vaksin Kinoid 

Kinoid yang digunakan sebagai 

bahan vaksin dalam penelitian ini 

adalah sitokin IL-17A. IL-17A yang 

digunakan merupakan recombinant 

mouse IL-17A (mIL-17A) cytokine. 

Sitokin rekombinan diperoleh dari 

pabrik yang sudah tersertifikasi dan 

terjamin kemurniannya. Sitokin 

tersebut kemudian dilakukan konjugasi 

terlebih dahulu dengan protein karier 



keyhole limpet hemocyanin (KLH) 

untuk meningkatkan imunogenisitas 

dan antibodi yang dihasilkan oleh 

vaksin kinoid. Proses kompleksisasi 

dengan KLH dilakukan menggunakan 

metode pemberian aldehyde. KLH dan 

IL-17A dilarutkan bersama ke dalam 

PBS. Larutan mIL-17A dan KLH 

tersebut kemudian dilarutkan dengan 

glutaraldehyde (22,5 mM) dengan 

rasio 1:40. Glutraldehyde yang 

berlebih dibuang dengan cara dialisis 

dengan PBS. Setelah itu campuran 

didinginkan dengan glisin dan 

dilajutkan dialisis kembali dengan 

PBS.  

Prosedur Vaksinasi 

Dosis kinoid mIL-17A yang diberikan 

adalah sebanyak 50 μg. Larutan 

vaksin kinoid IL-17A tersebut 

dicampurkan dengan adjuvan dengan 

perbandingan 1:1. Campuran vaksin 

dengan CFA dilakukan pada injeksi 

primer atau injeksi pertama sedangkan 

untuk booster selanjutnya akan 

dilakukan dengan penambahan 

adjuvan IFA. Larutan vaksin dan 

adjuvan diinjeksikan secara 

intramuskuler pada mencit sebanyak 

tiga kali dengan jarak pemberian 

masing-masing selama tiga minggu  

dan dengan dosis vaksin kinoid IL-17A 

50µg  (hari ke-0, 21, dan 42).  

Injeksi MRSA pada Mencit 

MRSA diinjeksikan kedalam he

wan coba secara intraperitoneal denga

n dosis 108 cfu/ml. Kemudian dilanjutk

an dengan inkubasi selama tujuh hari. 

 

Kulturisasi Organ Ginjal 

Metode yang digunakan untuk 

kulturisasi organ ginjal mencit adalah 

metode pour plate. Metode ini 

merupakan suatu teknik 

menumbuhkan mikroorganisme 

didalam media agar dengan cara 

mencampurkan media agar yang 

masih cair dengan organ ginjal yang 

telah dihancurkan sehingga bakteri 

dapat tersebar merata dengan baik 

dipermukaan agar atau didalam agar. 

Metode ini digunakan untuk jenis 

sampel padat seperti organ ginjal yang 

tidak dapat difiltrasi dan sulit untuk 

diratakan dipermukaan agar. Dalam 

metode ini dilakukan pengenceran 

pada organ ginjal mencit dan NaCl 

0,9% dengan perbandingan 1:9. Hasil 

pengenceran yang telah divortex 

kemudian dicampurkan dengan media 

chrome agar plate cair. Tehnik kultur 

dengan media chrome agar plate 

merupakan selektif medium agar untuk 

bakteri MRSA.11 Media agar  yang teah 

membeku kemudian dimasukkan ke 

dalam inkubator pada suhu 37 derajat 

celcius, sehingga akan terbentuk 

koloni pada media chrome agar plate, 

kemudian diamati dengan 

menggunakan colony counter.  

Analisis Data 

 Data diperoleh pada akhir 

penelitian paska dilakukan kultur pada 

organ ginjal mencit. Kemudian 

dilakukan proses perhitungan koloni 

bakteri menggunakan colony counter. 

Keseluruhan data yang diperoleh akan 

dibandingkan tiap kelompok. Uji 

perbandingan dilakukan dengan one 

way ANOVA apabila sebaran data 

normal serta varian data sama (p < 

0,05) dan kemudian dilanjutkan 

dengan uji Post Hoctukey untuk 

menentukan perbedaan yang 

bermakna pada tiap kelompok. 

Perbedaan yang ada pada tiap 

kelompok dianggap bermakna apabila 

nilai p < 0,05. 

 



HASIL PENELITIAN  

Pada penelitian ini sampel 

yang digunakan merupakan organ 

ginjal dari mencit balb/c berjenis 

kelamin betina dengan manifestasi 

LES bedasarkan pemeriksaan ANA 

yang telah dilakukan. Kulturisasi pada 

sampel organ ginjal dilakukan dengan 

menggunakan metode pour plate. 

Media yang digunakan untuk melihat 

pertumbuhan bakteri adalah media 

chrome agar. Jumlah kolonisasi bakteri 

pada organ ginjal model LES dapat 

diketahui dengan melakukan 

perhitungan koloni menggunakan 

colony counter. Hasil perhitungan yang 

didapat berupa kolonisasi bakteri 

dengan satuan cfu/gram. 

 

Tabel 1. Hasil Perhitungan 

Kolonisasi Bakteri pada Organ 

Ginjal 

Kelompok Rata - rata Kolonisasi 

Bakteri (Mean ± SD) 

Kontrol 33 ± 3.5 cfu/gram 

P1 325.1 ± 75.5 cfu/gram 

P2 173.6 ± 81.7 cfu/gram 

Keterangan: 

KontroL: Mencit model LES 

P1  : Mencit model LES  bakteri 

MRSA 

P2  : Mencit model LES + bakteri 

MRSA + vaksin kinoid IL-17A 50µg   

 

Hasil uji One-Way ANOVA 

yang dilakukan menunjukkan 

perbedaan yang signifikan antar 

kelompok perlakuan dengan hasil p = 

0,000 (p < 0,05), sehingga dapat 

diketahui bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan pada minimal dua 

kelompok perlakuan. Hasil uji One-

Way ANOVA yang signifikan dapat 

dilanjutkan dengan uji Post Hoc 

dilakukan untuk mengetahui  

perbedaan yang  terjadi  pada 

setiap kelompok. 

 Hasil analisis Tukey HSD 

dalam  Post Hoc Test menunjukkan 

bahwa kelompok P1 vs P2 (325.1 ± 

75.5 vs 173.6 ± 81.7; p = 0.022) yang 

mempunyai makna bahwa terdapat 

perbedaan bermakna pada kelompok 

yang tidak diberi vaksin kinoid IL-17A 

dan kelompok yang diberi vaksin 

kinoid IL-17A, sedangkan pada 

kelompok kontrol vs P1 (33 ± 3.5 vs 

325.1 ± 75.5; p = 0.000) mempunyai 

makna bahwa terdapat perbedaan 

bermakna pada kelompok kontrol dan 

kelompok yang tidak diberi vaksin 

kinoid IL-17A, dan kelompok kontrol vs 

P2 (33 ± 3.5 vs 173.6 ± 81.7; p = 

0.031) mempunyai makna bahwa 

terdapat perbedaan bermakna pada 

kelompok kontrol dan kelompok yang 

diberi vaksin kinoid IL-17A. 

 

 
Gambar 1. Hasil Perhitungan 

Kolonisasi Bakteri pada Organ 

Ginjal 



PEMBAHASAN 

Lupus eritematosus sistemik 

(LES) merupakan penyakit yang terjadi 

akibat adanya kerusakan multisistem, 

autoimun, dan jaringan ikat dengan 

manifestasi klinis yang sangat luas. 

Penyakit ini banyak diderita oleh 

wanita muda pada usia produktif. 

Rasio prevalensi wanita dengan pria 

mencapai 9:1.12 Pada penelitian ini, 

karakteristik pada hewan model sesuai 

dengan mencit balb/c LES yang 

mempunyai jenis kelamin betina 

dengan usia mencit balb/c yang 

produktif  yaitu pada usia 8 minggu. 

Hewan model lupus juga telah lama 

dikembangkan, karena adanya sebuah 

integrasi antara hewan model lupus 

dan manusia dalam pengembangan 

penelitian lupus eritematosus.13 

Berbagai macam autoantibodi 

ditemukan pada LES, diantaranya 

adalah antinuclear antibody (ANA) 

yang sering ditemukan pada 

autoantibodi LES. Antinuclear antibody 

(ANA) merupakan salah satu kriteria 

imunologis utama yang menunjukkan 

gangguan autoimun, dan paling sering 

digunakan sebagai salah satu tes 

untuk membantu mendiagnosa LES. 14 

Pengukuran kadar ANA juga dilakukan 

pada mencit model LES dalam 

penelitian ini. Hasil yang didapatkan 

pada semua kelompok perlakuan 

adalah positif pada tes ANA, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa semua 

mencit model LES pada penelitian ini 

merupakan positif LES. 

Disregulasi sistem imun pada 

LES seringkali dikaitkan dengan 

kerusakan jaringan pada organ hal 

tersebut dikarenakan produksi sitokin 

proinflamasi yang sangat tinggi. Salah  

satu  sitokin  yang  banyak  diproduksi 

adalah IL-17A  yang merupakan suatu 

sitokin pro-inflamasi  yang  berperan  

dengan memanggil neutrofil dan 

makrofag pada jaringan.15 IL-17A  yang 

bertindak sebagai kemoattraktan 

dengan menginduksi berbagai macam 

sitokin, dapat mengakibatkan 

kerusakan jaringan pada organ oleh 

karena respon inflmasi yang 

berlebihan.16  Kerusakan jaringan yang 

terjadi salah satunya pada organ 

ginjal, dapat berakibat fatal seperti 

terjadinya kerentanan infeksi dan lupus 

nefritis. Infeksi yang terjadi merupakan 

penyebab tingginya angka kematian 

pada LES, infeksi tersebut juga dapat 

terjadi karena adanya peradangan 

pada organ ginjal yang terjadi 

sebelumnya. Gangguan ginjal pada 

LES juga merupakan salah satu 

penyebab komplikasi tersering pada 

LES yang dapat mengakibatkan 

kematian, oleh karena itu pada 

penelitian ini penghambatan jalur IL-

17A merupakan target utama terapi 

pada LES agar kerentanan infeksi 

pada LES dapat diturunkan.  

Vaksin kinoid IL-17A adalah 

vaksin bersifat imunogenik yang dapat 

membentuk antibodi anti IL-17A, yang 

mana pada penderita LES kadar IL-

17A tergolong sangat tinggi. 

Komponen yang terdapat didalam 

vaksin merupakan protein recombinant 

IL-17A yang dikonjugasikan dengan 

Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH) 

sehingga terbentuk vaksin yang secara 

alamiah membentuk antibodi anti IL-

17A.17 Vaksinasi yang dilakukan 

secara intramuskular pada kelompok 

P2 sebanyak tiga kali dengan jarak 

pemberian masing-masing selama tiga 



minggu, hal tersebut bertujuan untuk 

mendapatkan hasil yang efektif dalam 

pembentukan antibodi anti IL-17A. 

Pada pemberian vaksinasi yang 

pertama, adjuvant yang diberikan 

berupa Complete Freud’s Adjuvant 

(CFA) dengan perbandingan 1:1 

dengan larutan kompleks KLH-IL-17A. 

Pada pemberian vaknisasi booster ( 

booster 1 dan 2 ), adjuvant yang 

diberikan berupa Incomplete Freud’s 

Ajuvant (IFA) dengan perbandingan 

1:1 dengan larutan kompleks KLH-IL-

17A.18 

Pada penelitian ini, reaksi 

inflamasi pada organ ginjal mencit LES 

yang telah diberi vaksin kinoid IL-17A 

sebanyak 3 kali booster, kemudian 

dilakukan uji coba terhadap 

kerentanan infeksi dengan 

menggunakan bakteri methicilin-

resistant Staphylococcus aureus 

(MRSA) dengan dosis 108 cfu/ml 

secara intraperitoneal. Methicilin-

resistant Staphylococcus aureus 

(MRSA) merupakan jenis bakteri  yang 

resisten terhadap sejumlah antibiotik. 

Hal ini mengakibatkan terapi pada 

infeksi MRSA lebih sulit untuk 

dilakukan daripada bakteri lainnya, dan 

dengan demikian bakteri tersebut 

menjadi lebih berbahaya. Bakteri 

MRSA pada umumnya dapat berkoloni 

pada saluran pernafasan, luka yang 

terbuka, dan pada saluran kemih. 

Penularan bakteri MRSA terjadi 

melalui kontak tubuh, sehingga 

penyebaran penyakit mudah terjadi.19 

Daya tahan tubuh yang lemah seperti 

pada penderita LES mempunyai resiko 

lebih besar untuk terinfeksi bakteri 

ini.20 MRSA juga diketahui dapat 

berkembang dengan cepat pada 

jaringan dalam waktu 48-72 jam.10 

Diagnosa infeksi yang dilakukan 

melalui laboratorium mikrobiologi 

adalah dengan tehnik kultur pada 

chrome agar plate yang merupakan 

selektif medium agar untuk bakteri 

MRSA, dalam penelitian ini untuk 

melihat koloni bakteri juga 

menggunakan tehnik yang sama 

dengan menggunakan tehnik kultur 

pada media chrome agar plate yang 

kemudian dilakukan perhitungan 

kolonisasi bakteri menggunakan 

colony counter. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini 

merupakan metode pour plate, metode 

ini dengan cara mencampurkan 

sampel bersama chrome agar plate 

sehingga bakteri tersebut tersebar 

merata baik di permukaan atau 

didalam agar. Metode ini digunakan 

untuk jenis sampel padat seperti organ 

ginjal yang tidak dapat difiltrasi dan 

sulit untuk diratakan dipermukaan 

agar. 

Pada mencit model LES 

pemberian vaksin kinoid IL-17A dapat 

menurunkan proses inflamasi yang 

terjadi, sehingga disregulasi sistem 

imun dapat membaik dan kerentanan 

infeksi dapat menurun. Penilaian 

kerentanan infeksi dilakukan dengan 

perhitungan kolonisasi bakteri MRSA 

pada chrome agar plate dengan 

menggunakan colony counter. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

membuktikan apakah vaksin kinoid IL-

17A dapat menurunkan jumlah 

kolonisasi bakteri pada organ ginjal 

mencit LES yang diinjeksi MRSA. 

Penelitian ini menggunakan sampel 

organ ginjal mencit LES yang terdiri 

dari 3 kelompok perlakuan yaitu 

kelompok kontrol yang merupakan 

mencit LES, kelompok P1  merupakan 



DAFTAR PUSTAKA 

mencit LES dengan injeksi bakteri 

MRSA, dan kelompok P3 yang 

merupakan mencit LES yang diberi 

vaksin kinoid IL-17A kemudian 

diinjeksi dengan bakteri MRSA. 

Berdasarkan hasil perhitungan 

jumlah kolonisasi bakteri yang telah 

dibahas pada bab sebelumnya, dapat 

diketahui bahwa terdapat penurunan 

jumlah kolonisasi bakteri secara 

signifikan pada kelompok organ ginjal 

yang diberi vaksin kinoid IL-17A 

dibandingkan dengan kelompok yang 

tidak diberi vaksin kinoid IL-17A (p = 

0.022). Melalui hasil penelitian ini pula 

dapat diketahui bahwa terdapat 

peningkatan jumlah kolonisasi pada 

kelompok yang diberi injeksi bakteri 

MRSA dibandingkan dengan kelompok 

kontrol yang merupakan organ ginjal 

mencit LES (p = 0.031). Hal ini sesuai 

dengan penelitian sebelumnya bahwa 

peningkatan kadar IL-17A dapat 

meningkatkan kerentanan pada infeksi 

Staphylococcus aureus pada mencit 

LES. Komponen vaksin yang 

digunakan pada penelitian tersebut 

adalah primer dari limfosit Th1, Th17 

dan Th1/17, yang memproduksi sitokin 

pro inflamasi yang meningkatkan 

kemampuan fagositosis dari sel.21 

Penelitian lain yang mendukung hasil 

tersebut adalah penelitian mengenai 

penghambatan molekul IL-17 terbukti 

efektif dalam memperbaiki proses 

inflamasi pada LES. Vaksin aktif 

mengandung partikel yang menyerupai 

virus terkonjugasi dengan rekombinan 

IL-17 (IL-17 VLP). Vaksinasi 

menggunakan IL-17 VLP memiliki 

progresi yang lebih lambat pada 

penyakit autoimun seperti arthritis dan 

ensefalomielitis.9 Penelitian lainnya 

juga mendukung hasil tersebut dengan 

penelitiannya mengenai vaksin kinoid 

TNF pada rheumatoid arthritis (RA). 

Vaksin tersebut dapat memperbaiki 

kondisi klinis dari RA dengan 

terbentuknya antibodi anti-TNF. 

Pengukuran titer antibody anti-TNF 

juga dilakukan dengan didapatkan 

hasil yang tinggi pada kadar antibodi 

anti-TNF, sehingga dapat menekan 

proses inflamasi yang terjadi pada RA 

dengan kadar  antibodi anti-TNF yang 

terlampau tinggi.18 

 

KESIMPULAN 

1. Vaksin Kinoid IL-17A 

menurunkan kerentanan infeksi 

pada organ ginjal mencit model 

LES. 

2. Vaksin Kinoid IL-17A secara 

signifikan menurunkan jumlah 

kolonisasi bakteri methicilin-

resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA) pada organ 

ginjal mencit model LES. 

 

SARAN 

1. Perlu dilakukan peninjauan 

efek samping dari vaksin kinoid 

IL-17A pada penelitian lebih 

lanjut untuk memastikan 

keamanan vaksin. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai dosis toksik 

vaksin kinoid IL-17A guna 

mengetahui keamanan vaksin. 

3. Perlu dilakukan penelitian 

menggunakan bakteri lain 

seperti Streptococcus spp. 

 

1. Sharon Chambers dan David 

A.Isenberg.2005. 



Autoimmunity: Systemic Lupus 

Erythematosus, 505-514. 

2. Shakra  MA,  2008.  Do  

improved  survival  rates  of  

patient  systemic  lupus 

erythematosus reflect a global 

trens. The Journal of 

Rheumatology, 35: 1906-1908 

3. Ma,  J.,  Yu,  J.,  Tao,  X.,  Cai,  

L.,  Wang,  J.,  Zheng,  S.G.  

2010.  The  imbalance between  

regulatory  T  cell  and  IL-17-

secreting  CD4+T  cells  in  

lupus patients. Clinical 

Rheumatology, 29(11): 1251-

1258 

4. Yang J., Chu,  Y.,  Yang,  X.,  

et al.,. 2009. Th17 and natural 

Treg cell population dynamics 

in systemic lupus 

erythematosus. Arthritis and 

Rheumatism, 60: 1472-1483 

5. Wong, C.K., Lit, L.C., Tam, 

L.S., Li, E.K., Wong, P.T., Lam, 

C.W. 2008. Hyperproduction of 

IL-23 and IL-17 in patients with 

systemic lupus erythematosus: 

implications for Th17-mediated 

inflammation in auto-immunity. 

Clinical Immunology, 127: 385-

393  

6. Harrington, L.E., Hatton, R.D., 

Mangan, P.R. Turner, H., 

Murphy,  T.L.,  Murphy, K.M., 

Weacer, C.T. 2005. Interleukin 

17-producing CD4+effector T 

cells develop  via  a  lineage  

distict  from  the  T  helper  type  

1  and  2  lineage. Nature 

Immunology, 6(11): 1123-1132. 

7. Parker J. Staples, Dale N. 

Gerding, John L.Decker, Robert 

S. Gordon. 2005. Incidence of 

infection in systemic lupus 

erythematosus. Arthritis and 

Rheumatism, 17:1-10 

8. Samerano, L. Assier, E., 

Delavallee, L., Boisser, M. 

2011. Kinoid of human tumor 

necrosis factor-alpha for 

rheumatoid arthritis. Expert 

Opin Biol Ther, 11(4):1-6 

9. Rohn, Till A., Jennings, Gary 

T., Hernandez, Marcela., Grest, 

Paula., Beck, Markus. 2006. 

Vaccination against IL-17 

suppresses autoimmune 

arthritis and encephalomyelitis. 

European Journal of 

Immunology: Highlights. 2857-

2867 

10. Hussein, N. R., Basharat, Z., 

Muhammed, A., Al-Dabbagh, S. 

2015. Comparative Evaluation 

of MRSA Nasal Colonization 

Epidemiology in the Urban and 

Rural Secondary School 

Community of Kurdistan, Iraq. 

11. Francois P, Schrenzel J (2008). 

Rapid Diagnosis and Typing of 

Staphylococcus aureus. 

Staphylococcus: Molecular 

Genetics. Caister Academic 

Press. 

12. D'Cruz, David P;Khamashta, 

Munther A;Hughes, Graham R 

V. Systemic lupus 

erythematosus. The Lancet; 

Feb 17-Feb 23, 2007; 369, 

9561; ProQuest pg. 587 

13. Perry, D., Sang, A., Vin, Y., 

Zheng, Y., dan Morel, L. 2011. 

Murine models of systemic 

lupus erythematosus. Journal 

of Biomedicine and 

Biotechnology, ID 271694: 1-9. 

14. Cui, G.M., Liu, G., Liu, W., Kan, 

B., Mao, Y.Q., Wei, Y.Q. 2006. 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0124920
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0124920
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0124920
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0124920
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0124920
http://www.horizonpress.com/staph
http://www.horizonpress.com/staph


Experimental study of pristane-

induced murine lupus model. 

Sichuan Da Xue Xue Bao Yi 

Xue Ban, 37(2): 309-312 

15. Korn,  T.,  Bettelli,  E.,  Oukka,  

M.,  Kuchroo,  V.K.  2009.  IL-

17  and  Th17  cells. Annual 

Review of Immunology, 27: 

485-517 

16. Hu Y, Shen F, Crellin NK, 

Ouyang W. (2011). The IL-17 

pathway as a major therapeutic 

target in autoimmune diseases. 

Annals of the New York 

Academy of Sciences. 1217: 

60–76 

17. Zagury, D., Le Buanec, H., 

Mathian, A., et al. 2009. IFNα 

kinoid vaccine-induced 

neutralizing antibodies prevent 

clinical manifestation in a lupus 

flare murine model. PNAS, 

106(13):5294-5299 

18. Durez, Vandepapeliere P., 

Miranda P. 2014. Therapeutic 

Vaccination with TNF-Kinoid in 

TNF Antagonist-Resistant 

Rheumatoid Arthritis : A Phase 

II Randomized, Controlled 

Clinical Trial.  

19. Lamfont, Medhat. 2013. The 

Control and Prevention of 

Methicillin-Resistant 

Staphylococcus aureus. The 

World Scientists.  

20. Wallace,  Daniel  J.  2007.  The  

Clinical  Presentation  of  

SystemicLupus Erythematosus;  

Differential  Diagnosis  and  

Disease  Association.  In: 

Wallace, Daniel J, Hahn, Bevra 

Hannahs.  Dubois’ Lupus 

Erythematosus 7th ed. 

California: Lippincott Williams & 

Walkins. 

21. Lin, L., Ibrahim, A., Xu, X. 

2009. Th1-Th17 cells mediate 

protective adaptive immunity 

against Staphylococcus aureus 

and Candida albicans infection 

in mice. 5(12): e1000703 

 

 

 

 

 

http://worldscientists.ru/biology-and-medicine/14-the-control-and-prevention-of-meticillin-resistant-staphylococcus-aureus.html
http://worldscientists.ru/biology-and-medicine/14-the-control-and-prevention-of-meticillin-resistant-staphylococcus-aureus.html
http://worldscientists.ru/biology-and-medicine/14-the-control-and-prevention-of-meticillin-resistant-staphylococcus-aureus.html
http://worldscientists.ru/biology-and-medicine/14-the-control-and-prevention-of-meticillin-resistant-staphylococcus-aureus.html

