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Staphylococcus epidermidis merupakan patogen nosokomial yang sering dikaitkan 
dengan infeksi sehubungan dengan pemakaian implant biomaterial. Kemampuan 
untuk menempel dan membentuk biofi lm pada permukaan biomaterial ikut andil 
dalam menentukan virulensi bakteri tersebut. Pembentukan biofi lm pada S. 

epidermidis ditentukan oleh adanya polisakarida interselular adhesin (PIA), yang 
disintesis oleh suatu protein yang disandikan oleh operon icaADBC. 

Suatu jalur pengaturan dan pengontrolan ekspresi gen icaADBC dan faktor lain 
yang terlibat dalam pembentukan biofi lm pada S. epidermidis telah dideskripsikan 
dalam bab 1. Selanjutnya, peran dari sifat fi sik dan khemis permukaan biomaterial, 
serta peran biocides dalam adhesi dan pembentukan biofi lm juga dibahas dalam 
bab tersebut. Tujuan umum tesis ini adalah untuk menginvestigasi pengaturan 
ekspresi gen icaADBC dalam pembentukan biofi lm pada isolat klinik S. epidermidis 
di berbagai macam biomaterial, serta bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi 
pengaturan ini.

Ekspresi gen ica merupakan pokok permasalahan untuk terjadinya variasi 
fenotip pada S. epidermidis, dan berakibat munculnya heterogenitas dalam sifat 
permukaan sel bakteri. Dalam bab 2, akan diuraikan tentang hubungan antara 
variasi fenotip, pembentukan biofi lm dan distribusi mobilitas elektroforetik pada 
isolat klinik S. epidermidis. Lima isolat klinik S. epidermidis memperlihatkan 
adanya variasi fenotip, berupa campuran antara koloni bakteri berwarna hitam 
dan merah pada Congo Red Agar (CRA). Koloni hitam meperlihatkan adanya 
bimodal distribusi mobilitas elektroforetik pada pH 2, tetapi variasi fenotip ini tidak 
muncul pada koloni merah yang berasal dari strain yang sama, demikian pula tidak 
muncul pada isolat kontrol. Koloni merah kehilangan gen ica dan kemampuan 
membentuk biofi lm, berkebalikan dengan koloni hitam pada strain yang sama. 
Real-time PCR untuk icaA menunjukkan adanya reduksi jumlah kopi gen pada 
kultur bakteri dengan variasi fenotip, yang berhubungan secara quantitatif dengan 
variasi fenotip pada CRA dan distribusi mobilitas elektroforetik. Hilangnya gen ica 
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ternyata irreversibel dan tidak melibatkan transposon IS256. Hal ini menunjukkan 
adanya mekanisme baru dalam menjelaskan terjadinya variasi fenotip pada isolat 
klinik S. epidermidis yang belum terdeskripsikan sebelumnya.

Variasi fenotip pada S. epidermidis melibatkan operon ica yang berhubungan 
dengan heterogenitas dalam sifat permukaan sel bakteri. Seperti yang telah 
diuraikan dalam bab 2, kami mengamati bahwa  pada isolat klinik S. epidermidis, 
hilangnya gen ica merupakan mekanisme yang irreversibel dan tidak melibatkan 
elemen mobile IS256. Untuk itu, dalam bab 3, kami meneliti peranan dari LexA 
dan RecA terhadap terjadinya perubahan atau switching irreversibel dari ica-
positip menjadi ica-negatip pada isolat klinik S. epidermidis. Pada isolat klinik 
S. epidermidis yang mengalami switching dengan frekuensi tinggi, ditemukan 
mutasi spontan pada LexA yang berakibat deregulasi ekspresi gen recA, seperti 
yang ditunjukkan pada real-time PCR. Seperti diketahui, recA merupakan gene 
yang berperan dalam DNA repair dengan memfasilitasi terjadinya delesi dan 
rekombinasi gen, dan kami membuat suatu model yang merepresentasikan suatu 
mekanisme baru dalam menjelaskan terjadinya variasi fenotip pada isolat klinik S. 

epidermidis. Sejauh pengamatan kami, hal ini merupakan studi yang pertama kali 
meneliti tentang switching irreversibel dari genotip ica-positip menjadi ica-negatip 
melalui delesi spontan gen icaADBC, dan memrepresentasikan suatu mekanisme 
baru dalam variasi fenotipik. 

S. epidermidis dikenal sebagai penyulit karena biofi lm yang terbentuk pada 
alat-alat biomedis, sehingga manajemen baru untuk mencegah dan mengeradikasi 
biofi lm S. epidermidis sangat diharapkan. Dalam bab 4, diteliti tentang efek minyak 
atsiri kayu manis pada kultur planktonik dan biofi lm dari isolat S. epidermidis. 
Kepekaan bakteri dalam kultur planktonik terhadap minyak atsiri kayu manis, 
akan dibandingkan dengan agen antimikroba yang sering digunakan, seperti 
klorhexidin, triclosan dan gentamisin. Kadar hambat minimal (KHM) minyak atsiri 
kayu manis, yang didefi nisikan sebagai kadar terendah yang mampu menghambat 
pertumbuhan bakteri, dan kadar bunuh minimal (KBM), yaitu kadar terendah yang 
mampu membunuh 99.9 % pertumbuhan bakteri; ditentukan dengan metode dilusi 
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cair mikrobroth dan agar plating. Uji chequerboard  digunakan untuk mengevaluasi 
kemungkinan adanya sinergi antara minyak atsiri kayu manis dengan agen 
antimikroba yang lain. Efek minyak atsiri kayu manis terhadap pertumbuhan 
biofi lm diuji dengan pewarnaan crystal violet dalam plate 96-well dan confocal 
laser scanning microscopy (CLSM). Kepekaan sel biofi lm ditentukan dengan uji 
metabolik MTT. Analisis real-time PCR dilakukan untuk menentukan efek kadar 
sub-KHM  minyak atsiri kayu manis terhadap ekspresi gen yang terkait dengan 
biofi lm, yaitu gen icaA. Minyak atsiri kayu manis terbukti mempunyai aktivitas 
antimikroba terhadap kultur planktonik maupun biofi lm isolat S.  epidermidis. 
Terlihat bahwa hanya ada sedikit perbedaan antara KHM minyak atsiri kayu 
manis terhadap kultur planktonik dan biofi lm, yaitu berkisar antara 0.5-1% dan 1-
2%. Gambaran CLSM  memperlihatkan bahwa minyak atsiri kayu manis mampu 
melepaskan sel biofi lm dari permukaan plate dan juga poten membunuh sel 
biofi lm. Dengan demikian, minyak atsiri kayu manis merupakan agen antimikroba 
yang efektif untuk memberantas biofi lm S. epidermidis.

Pengaruh operon ica dalam isolat S. epidermidis terhadap hydrophobisitas 
permukaan sel bakteri, adhesi thermodinamik dan pembentukan biofi lm 
didiskusikan dalam bab 5. Energi bebas permukaan acid-base dan Lifshitz-Van 
der Waals dari permukaan sel bakteri dan polisteren-tissue culture (TC-PS) 
diobservasi dengan pengukuran contact angle, sementara pembentukan biofi lm 
dievaluasi dengan pengecatan crystal violet. Isolat S. epidermidis ica-positip 
lebih bersifat hidrophobik karena rendahnya kapasitas parameter electron donor 
daripada isolat ica-negatip. Interaksi antara isolat ica-positip dengan permukaan 
TC-PS lebih mudah terjadi karena energi yang dibutuhkan lebih sedikit (ΔGadh < 
0), sebaliknya interaksi antara isolat ica-negatip dengan permukaan TC-PS lebih 
sulit terjadi karena energi yang dibutuhkan lebih banyak (ΔGadh > 0). Akibatnya, 
biofi lm lebih banyak terbentuk pada isolat ica-positip daripada isolat ica-negatip, 
walaupun analisis CLSM memperlihatkan bahwa keberadaan slime atau matriks 
ekstraseluler tidak diperlukan secara langsung dalam kontak dengan TC-PS. 
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S. epidermidis mampu menghasilkan polisakarida interseluler adhesin (PIA), 
yang memfasilitasi agregasi sel bakteri dan kolonisasi pada implant biomaterial, 
dan pengaturannya dikontrol oleh operon icaADBC. Ekspresi gen ica sangat 
dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, termasuk implant biomaterial dan adanya 
paparan antibioitik. Bab 6 dalam buku ini bertujuan untuk mengevaluasi 
pembentukan biofi lm dan ekspresi gen ica pada empat isolate S. epidermidis 
di berbagai biomaterial yang sering dipakai dalam arthroplasti total untuk sendi 
pinggul dan lutut (polietilen, polimetilmetakrilat dan stainless steel). Selanjutnya, 
ekspresi gen ica pada biofi lm di berbagai permukaan biomaterial dihubungkan 
dengan kepekaan biofi lm terhadap gentamisin. Ekspresi gen ica yang dianalisis 
dengan real-time PCR, tertinggi terdapat di permukaan polietilen, seperti tampak 
pada gambaran CLSM. Sementara itu, pembentukan biofi lm paling ekstensif terjadi 
pada permukaan stainless steel, dengan produksi slime/matriks ekstraseluler yang 
lebih sedikit. Ekspresi ica dan produksi slime sangat minimal pada permukaan 
polimetilmetakrilat. Sel biofi lm yang diinkubasi 24 jam, dipapari dengan gentamisin 
selama 3 jam, dan hasilnya menunjukkan bahwa sel biofi lm pada polietilen lebih 
rendah kepekaannya terhadap gentamisin dibandingkan dengan biomaterial yang 
lain, mungkin diakibatkan karena tingginya ekspresi ica pada biomaterial tersebut. 
Kadar gentamisin yang lebih tinggi ternyata dapat menurunkan aktivitas metabolik 
pada semua biomaterial. Disimpulkan bahwa level ekspresi gen ica yang diinduksi 
biomaterial tidak berhubungan dengan jumlah biofi lm yang terbentuk, tetapi pada 
awalnya membantu bakteri dalam pertahanan terhadap serangan antibiotik. 
Ketika terapi antibiotik mulai diberikan, antibiotik sendiri juga memicu produksi 
slime, dan jika kadarnya dinaikkan akan berakibat membunuh sel bakteri. Dari 
hasil studi ini disimpulkan bahwa infeksi terkait biomaterial dalam orthopedik yang 
disebabkan oleh S. epidermidis, lebih sulit dieradikasi jika infeksi terjadi pada 
permukaan polietilen daripada infeksi yang terjadi pada polimetilmetakrilat atau 
stainless steel.

Hasil penelitian dalam tesis ini dibahas lebih lanjut dalam bab 7. Dalam bab 
ini, kami mempresentasikan suatu hipotesa untuk menjelaskan mengapa sejumlah 
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besar isolat klinik S. epidermidis yang diisolasi dari infeksi terkait biomaterial sering 
ditemukan sebagai ica-negatip ketika dikultur secara planktonik. Selanjutnya, 
paparan gentamisin, sebagaimana minyak atsiri kayu manis, dianggap sebagai 
co-regulator untuk ekspresi gen ica dan produksi slime pada isolat S.epidermidis, 
bersama-sama dengan substrat atau biomaterial. Untuk itu, dalam penelitian 
ini pengembangan dan modifi kasi biomaterial disarankan, dengan kriteria tidak 
menginduksi ekspresi gen ica, mengurangi kecenderungan staphylococci untuk 
membentuk biofi lm dan tidak memicu resistensi terhadap antibiotik.


