
BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Sejak ditemukan He/icohacter pylori oleh Marshall dan Warren pada tahun

1983 sebagai salah satu mikroorganisme yang berkaitan dengan gastritis kronis,

bakteri ini menarik perhatian para peneliti (Clearfield, 1991; Hantyanto

Noriwanto, Siti Nurdjanah, Suhardi, 2000). Tahun 1997, pengurutan lengkap

genom dari Helicohacter pylori telah dipublikasikan. Infonnasi ini memberikan

pengaruh yang besar dalam memahami siklus metabolit dan aspek-aspek lain dari

organisme ini (Atherton, Blaser, 2001).

Prevalensi kolonisasi Helicohacter pylori dalam lambung sekitar 30% di

Amerika dan lebih dari 80% di negara berkembang (Atherton, Blaser, 2001). Di

Indonesia dilaporkan infeksi Helicohacter pylori berkisar antara 36-46%

(Hantyanto Noriwanto, Siti Nurdjanah, Suhardi, 2000). He/icohacter pylori

biasanya didapat pada masa kanak-kanak yang berhubungan dengan kebiasaan

anak-anak yang senang memasukan jari dan benda lain ke dalam mulutnya

(Doyle, 1996) dan sangat jarang didapatkan setelah dewasa (Atherton, Blaser,

2001; Dubreuil, Giudice, Rappuoli, 2002). Infeksi Helicohacter pylori tidak dapat

hilang secara spontan setelah dewasa, karena sekalinya He/icohacter pylori

membuat koloni pada mukosa larnbung maka bakteri ini akan tetap ada di dalam

lambung host sepanjang hidupnya (Dubreuil, Giudice, Rappuoli, 2002). Selain

umur, faktor resiko lain terjadinya kolonisasi bakteri ini ialah rendahnya

sosioekonomi masyarakat, anak-anak yang tumbuh di lingkungan padat, dan

pendapatan keluarga yang rendah. Rendahnya sosio-ekonomi berhubungan

dengan rendahnya higiene masyarakat dan padatnya penduduk berhubungan
/dengan sanitasi yang tidak mencukupi sehingga kolonisasi dari He/icohacter

pylori dapat tet:jadi (Doyle, 1996). Anggota keluarga mungkin bisa terkena infeksi

dari strain He/icohacter pylori yang sarna. Timbul dugaan adanya penyebaran
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langsung dari manusia ke manusia, tetapi belum diketahui transmisinya, apakah

secarafecal-oral atau oral-oral. DNA dari Helicobacter pylori telah ditemukan di

sumber air. Bukti epidemiologi secara tidak langsung mengarah bahwa air yang

terkontaminasi menyebabkan kolonisasi bakteri di dalam lambung (Atherton,

Blaser, 2001). Helicohacter pylori dapat keluar dari lambung melalui mulut dan

esofagus akibat adanya muntah dan gastroesofageal refluk atau dapat keluar

melewati usus kemudian ditimbun dalam feses. Pemeriksaan dari 48 peminum

sampel air dari Pem dengan menggunakan PCR assay untuk adhesin gene dari

Helicohacter pylori, I I peminum tersebut mengindikasikan bahwa mereka

terkontaminasi Helicobacter pylori yang berhubungan dengan air yang

terkontaminasi oleh feses. Helicohacter pylori juga didapat dari sebagian kecil

pemeriksaan saliva dan gigi. Keberadaan Helicohacter pylori dalam rongga mulut

tersebut mengindikasikan bahwa bakteri tersebut dapat disebarkan melalui saliva,

dan muntahan (Doyle, 1996).

Keistimewaan Helicobacter pylori dalam menimbulkan manifestasi kJinik

bukan terletak pada kemampuannya untuk merusak jaringan tetapi lebih pada

kemampuannya untuk bertahan dalam periode yang lama dalam lambung

sehingga menimbulkan infeksi kronik (long-lasting in.tection). Interaksi antara

Helicohacter pylori dengan beberapa extracellular matrix protein, albumin, dan

imunogJobulin memiliki peranan dalam proses infeksi tersebut (Dubreuil,

Giudice, Rappuoli, 2002). Karena hal-hal tersebut diatas maka perlu diketahui

interaksi antara Helicohacter pylori dengan imunoglobulin dalam proses infeksi

sehingga memberikan kemungkinan untuk mengembangkan cara pencegahan

temtama vaksinasi dan terapi yang tepat terhadap infeksi Helicobacter pylori.

1. 2. Identifikasi masalah

Bagaimana interaksi antara Helicobacter pylori dengan imunoglobulin dalam

proses fnfeksi.
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1. 3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penulisan ini ialah untuk memahami lebih lanjut mengenai

infeksi Helicobacter pylori. Sedangkan tujuan penulisan ialah untuk mengetahui

interaksi antara Helicobacter pylori dengan imunoglobulin dalam proses infeksi.

1. 4. Kegunaan Karya Tulis IImiah

Karya tulis ilmiah ini ditulis untuk memberi informasi mengenai infeksi

Helicobacter pylori dan kaitannya dalam menimbulkan infeksi kronik (long-

lasting infection).
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