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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efek ciprofloxacin terhadap lempeng epifisis pada 
kelinci. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental pada kelinci sebagai binatang percobaan 
yang dilakukan di Animal Lab FK Unhas dan laboratorium Patologi Anatomi FK Unhas. Penelitian 
dilakukan pada kelinci dengan penyuntikan normal saline pada kelompok control dan ciprofloxacin 
pada kelompok perlakuan secara intramuskular pada bulan Juli hingga Agustus 2010. Sampel 
diambil pada tulang tibia kanan kelinci dengan potongan longitudinal pada proximal tulang tibia 
dan dilakukan pemeriksaan histologist dengan pewarnaan Hematoxylin-Eosin. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara pemberian ciprofloxacin dan lempeng 
epifisi (p=0.00). Pemeriksaan histology pada kelompok control memiliki nilai median (mean rank) 
yang lebih tinggi disbanding kelompok perlakuan. Uji Mann Whitney U menunjukkan bahwa pada 
hari ke 8, 14, dan 21 menunjukkan hugungan yang bermakna antara pemberian ciprofloxacin 
dengan gangguan pada lempeng epifisis. 
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ABSTRACT 
 

This study aim to determine the effect of ciprofloxacin on the epiphyseal plate of rabbits. This 
study is an experimental study on rabbit as the experimental animals. The research was conducted 
in the Animal Laboratory and Pathologic Anatomy Laboratory of Medical Faculty, Hasanuddin 
University. The rabbit in the control group were injected with normal saline, while the ones in the 
experimental group were given ciprofloxacin intramuscularly from July to August 2010. The 
sample were taken from rabbit’s proximal tibial bone with a longitudinal incision. After that, a 
histological examination was conducted by using Hematoxylin Eosin.  The result indicate a 
significant correlation between the use of ciprofloxacin and epiphyseal plate (p=0.00). The result 
of histological examination shows that the control group has a higher mean rank than the 
experimental group. The Mann Whitney U test shows that on the 8th, 14th,  and 21th days, there is 
significant correlation between the use of ciprofloxacin with problem in epiphyseal plate. 
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PENDAHULUAN   
 

Flurokuinolon atau yang lebih dikenal dengan ciprofloxacin   memperlihatkan perbaikan 
klinis secara berimbang dalam berbagai cara, meliputi aktifitasnya sebagai  antimikroba yang 
spektrum luas. Penggunaan fluorokuinolon telah meningkat pada dekade terakhir dan telah 
digunakan untuk penanganan infeksi sistemik, infeksi pernafasan atas dan bawah, kulit, infeksi 
tulang dan gastrointestinal (Aslan MC, 2006)).  

Penggunaan flurokuinolon pada anak-anak masih kontroversial. Beberapa penelitian 
menunjukkan efek yang buruk pada anak-anak. Pada kenyataannnya, di Amerika Serikat 14.000 



kasus setiap tahunnya diresepkan ciprofloxacin untuk anak-anak dibawah usia 10 tahun dan 28.000 
kasus untuk anak-anak antara umur 10 sampai 14 tahun (Mitchell R,2008). 

Flurokuinolon tidak diindikasikan untuk anak-anak karena efeknya yang jelek pada 
pertumbuhan kartilago, seperti yang telah diperlihatkan pada beberapa penelitian. Namun, 
beberapa penelitian memperlihatkan tidak ada bukti kerusakan kartilago pada anak-anak yang 
mendapatkan terapi ciprofloxacin. Pada penelitian yang dilakukan oleh Richard dkk pada 108 anak 
yang mendapat terapi ciprofloxacin, menyatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya 
arthralgia, arthropati atau kerusakan kartilago. Penelitian yang dilakukan oleh Scaahd dkk, pada 44 
orang dengan umur 8 tahun dan 25 tahun yang diberikan ciprofloxacin, juga tidak menemukan 
adanya pengaruh terhadap pertumbuhan tulang selama periode 3 bulan (Mitchell R,2008).  

Penelitian yang dilakukan oleh Channa MA, dkk melaporkan bahwa ciprofloxacin yang 
diberikan pada bayi tikus setelah lahir (postnatal), mengakibatkan gangguan pada lempeng 
pertumbuhan (growth plate) dengan menghambat mitosis pada zona proliferasi dan juga 
mempengaruhi rata-rata pertumbuhan panjang humerus dan femur sehingga mengakibatkan 
berkurangnya panjang anggota gerak (Buck ML, 1998).  

Di Indonesia, kami belum menemukan adanya penelitian tentang efek ciprofloxacin 
terhadap lempeng epifisis (epiphyseal growth plate). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan 
untuk menentukan resiko pemberian ciprofloxacin terhadap lempeng epifisis dengan melakukan 
penelitian menggunakan kelinci.  

Kebanyakan tulisan mempublikasikan fokus terhadap populasi anak yang menggunakan 
ciprofloxacin. Diantara beberapa penelitian terbaru, salah satunya telah diterbitkan di The 
Pediatrics Infectious Disease Journal pada tahun 1997.    Penelitian terbaru dilakukan pada 16 
anak (umur 0.3 sampai 7 tahun) yang diberikan ciprofloxacin secara oral. Dosis yang diberikan 
adalah 10 mg/kgBB diberikan tiap 8 jam. Waktu paruhnya tidak berbeda secara bermakna diantara 
kelompok-kelompok tersebut. Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa parameter farmakokinetik 
ciprofloxacin pada anak-anak adalah sama dengan dewasa (Kearns JA,2010; Abhaya AK,2002;Miller MD, 2008).  

 Hal yang mengkhawatirkan dengan pemberian ciprofloxacin pada anak-anak adalah 
berpotensi mengakibatkan kerusakan pada tulang dan sendi. Pada penelitian menggunakan hewan 
percobaan, pemberian fluorokuinolon dihubungkan dengan athropathy progresif yang lambat 
dikarakteristikkan dengan fluid-filled blister, retakan (fissures) dan erosi pada sendi. Mekanisme 
terjadinya efek samping ini masih belum jelas, tapi mungkin melibatkan perubahan deposisi 
kolagen dan perubahan pada fungsi kondrosit. Walaupun resiko kerusakan sendi menyebabkan 
dokter berhati-hati dalam pemberian ciprofloxacin, namun pada monitoring ketat pasien anak-anak  
yang diberikan ciprofloxacin gagal memperlihatkan adanya kerusakan kartilago yang bermakna 
(Kearns JA,2010; Manshur F,2009;Sledge FS,1981;Toshimi A, 1996; Bonnele P,1983) 

 
TUJUAN PENELITIAN 
 

1. Menilai gangguan pertumbuhan lempeng epifisis (epiphyseal growth plate) dengan 
pemeriksaan histologi pada kelompok perlakuan 

2. Menilai gangguan pertumbuhan lempeng epifisis (epiphyseal growth plate) dengan 
pemeriksaan histologi pada kelompok kontrol.  

3. Membandingkan gangguan pertumbuhan lempeng epifisis (epiphyseal growth plate) 
dengan pemeriksaan histologi ada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 

 
METODE PENELITIAN 
 
Desain  Penelitian  adalah studi eksperimental pada kelinci sebagai binatang percobaan. 
Tempat dan Waktu Penelitian: dilakukan di Animal Lab FK UNHAS Dr. Wahidin Sudirohusodo, 
dan Laboratorium Patologi Anatomi FK UNHAS dan waktu penelitian bulan Juli-Agustus 2010. 
Sampel  adalah kelinci jantan New Zealand usia antara 4 - 8 minggu dengan berat 200- 500 gram. 
Sampel yang memenuhi syarat dibagi dalam 6 grup, masing-masing grup terdiri dari 5 ekor kelinci 



- Grup kontrol: Kelompok A1, A2 dan A3, dilakukan penyuntikan normal saline dengan 
volume yang sama dengan perlakuan secara intramuskular kemudian dilakukan sacrifice 
pada hari ke-8 untuk kelompok A1, hari ke-14 untuk kelompok A2 dan hari ke-21 untuk 
kelompok A3 dan masing-masing kelompok dinilai hasil histologinya. 

-  Grup perlakuan: Kelompok B1, B2 dan B3, dilakukan penyuntikan ciprofloxacin 20 
mg/kgBB/hari secara intramuskular  kemudian dilakukan sacrifice pada hari ke-8 untuk 
kelompok B1, hari ke-14 untuk kelompok B2 dan hari ke-21 untuk kelompok B3 dan 
masing-masing kelompok dinilai hasil histologinya. 

 
Pengambilan Histologi: Kelinci di-sacrifice dengan cara dibius dengan obat dosis tinggi, 
kemudian spesimen tulang tibia kanan yang telah di disartikulasi difiksasi dengan formalin 10%, 
agar tidak mudah rusak. Fiksasi dipertahankan hingga 1 hari, kemudian spesimen didekalsifikasi 
dengan menggunakan asam sulfat pekat dan ditunggu sampai 48 jam. Spesimen kemudian di 
“embendding” dalam parafin sebelum dilakukan pemotongan dengan menggunakan mikrotom. 

Lokasi pemeriksaan histologis adalah potongan longitudinal proximal tulang tibia. 
Spesimen diwarnai dengan Hematoxylin-Eosin. Pada pemeriksaan potongan longitudinal ini akan 
dinilai tingkatan pertumbuhan lempeng epifisis secara mikroskopik yang paling dominan pada 40 
kali lapangan pandang pada daerah proksimal tibia (epiphyseal plate). Pemeriksaan ini dilakukan 
dibawah mikroskop binokuler dengan pembesaran okuler 10 kali dan objektif 40 kali. 

Penelitian ini dilakukan dengan 30 sampel kelinci dimana satu kelinci pada kelompok 
kontrol A1 mati sebelum di sacrifice pada hari ke 8 sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan 
histologinya dan satu preparat rusak saat diperiksa histologinya pada kelompok B2. 
 

HASIL PENELITIAN 

 Penilaian Histologi pada kelompok kontrol dan perlakuan 

Tabel 1. Hasil Histologi Kelompok Kontrol  

KELOMPOK Kelinci 
Hasil Histologi Lempeng Epifisis 

Tidak terganggu Terganggu 
A1                          1 

2 
3 
4 
5 

v 
v 
v 
v 

kelinci mati 

 

A2 1 
2 
3 
4 
5 

v 
v 
v 
v 
v 

 

A3 1 
2 
3 
4 
5 

v 
v 
v 
v 
v 

 

Sumber: Data primer 

Berdasarkan tabel 1 diatas, pada kelompok kontrol dari 15 sampel, hanya 14 sampel yang dapat 
diperiksa histologinya, dan semuanya tidak menunjukkan adanya gangguan pada lempeng epifisis 
(93,33%).  

 



Tabel 2. Hasil Histologi Kelompok perlakuan 

KELOMPOK Kelinci 
Hasil Histopatologi Lempeng Epifisis 

Tidak terganggu Terganggu 
B1                          1 

2 
3 
4 
5 

 V 
v 
v 
v 
v 

B2 1 
2 
3 
4 
5 

 Preparat rusak 
v 
v 
v 
v 

B3 1 
2 
3 
4 
5 

 v 
v 
v 
v 
v 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel 2 diatas, pada kelompok perlakuan hanya 14 sampel yang dapat diperiksa 
histologinya karena adanya preparat yang rusak. Dari ke 14 sampel ditemukan adanya gangguan 
pada lempeng epifisis (93,33%) 

B. Perbandingan Hasil Histopatologi pada Kelompok Kontrol dan Kelompok 

       Perlakuan dan analisa statistik 

 Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan chi square, dapat dilihat pada tabel 
3 dan uji Mann whitney U pada tabel 4. 

Tabel 3. efek * perlakuan Crosstabulation 

   Perlakuan 

Total    kontrol 8 kontrol 14 kontrol 21 perlakuan 8 perlakuan 14 perlakuan 21 

efek Terganggu Count 0 0 0 5 4 5 14 

% within 
perlakuan 

.0% .0% .0% 100.0% 100.0% 100.0% 50.0% 

Normal Count 4 5 5 0 0 0 14 

% within 
perlakuan 100.0% 100.0% 100.0% .0% .0% .0% 50.0% 

Total Count 4 5 5 5 4 5 28 

% within 
perlakuan 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Sumber: data primer 



Dari tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa semua sampel yang tidak diberikan ciprofloxacin, hasil 
histologinya normal (tidak terganggu) (100%) sedangkan semua sampel yang diberikan 
ciprofloxacin hasil histologinya terganggu (100%). Hasil pengolahan chi square menunjukkan 
hubungan yang bermakna antara pemberian ciprofloxacin dengan gangguan pada lempeng epifisis 
dengan nilai P= 0.00 (P<0.05). 

Tabel 4 

Waktu 
Histologi 

Mann Whitney U test 
Grup N Mean Rank 

Hari ke 8 
kontrol 4 7.5 

P= 0.005 
perlakuan 5 3 

Hari ke 14 
kontrol 5 7 

P = 0.005 
perlakuan 4 2.5 

Hari ke 21 
kontrol 5 8 

P= 0.003 
perlakuan 5 3 

Sumber: data primer 

Dari tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa pada hari ke 8, terdapat perbedaan hasil antara 
kelompok kontrol dan perlakuan dimana pada kelompok kontrol hasil histologinya tidak 
menunjukkan adanya gangguan pada lempeng epifisis dibandingkan dengan kelompok perlakuan 
dengan ditemukan mean rank 7.5  pada kelompok kontrol dan mean rank 3 pada kelompok 
perlakuan. Berdasarkan uji Mann Whitney ditemukan perbedaan yang bermakna dengan nilai 
p=0,005 (p < 0.05). 

Pada hari ke 14 ditemukan perbedaan bermakna antara kelompok kontrol dan kelompok 
perlakuan, dimana pada kelompok kontrol tidak menunjukkan adanya gangguan pada lempeng 
epifisis dengan mean rank 7 dibandingkan dengan pada kelompok perlakuan ditemukan gangguan 
pada lempeng epifisis dengan mean rank 2.5. Berdasarkan uji Mann Whitney ditemukan perbedaan 
yang bermakna dengan nilai P masing-masing: 0.005 (P < 0.05). 

Pada hari ke 21 ditemukan perbedaan bermakna antara kelompok kontrol dan kelompok 
perlakuan, dimana pada kelompok kontrol tidak menunjukkan adanya gangguan pada lempeng 
epifisis dengan mean rank 8 dibandingkan dengan pada kelompok perlakuan ditemukan gangguan 
pada lempeng epifisis dengan mean rank 3. Berdasarkan uji Mann Whitney ditemukan perbedaan 
yang bermakna dengan nilai P masing-masing: 0.003 (P < 0.05). 
 Pada penelitian ini, hasil pemeriksaan histologi pada kelompok kontrol hari ke 8, 14 dan 21 
tampak gambaran normal dari proliferative zone (sel-sel kolumnar).  (gambar 1a, 2a, 3a). 
Pemeriksaan histologi pada kelompok perlakuan tampak gangguan pada proliferatif zone berupa 
jumlah sel-sel kolumnar mengecil, bertambah banyak dan terjadi narrowness (penipisan).   (gambar 
1b, 2b,3b) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambaran Histologi hari ke-8 

Pembesaran 40 x                                       Pembesaran 40 x 

 

Gambar 1a. Kelompok kontrol                   Gambar 1b. Kelompok ciprofloxacin 

Gambaran histologi hari ke-14 

Pembesaran 40 x                                     Pembesaran 40 x 

 

Gambar 2a. Kelompok kontrol                  Gambar 2b. Kelompok ciprofloxacin 

Gambaran histologi hari ke-21 

Pembesaran 40 x                                    Pembesaran 40 x 

 

Gambar 3a. Kelompok kontrol                 Gambar 3b. Kelompok ciprofloxacin    

Keterangan: 

PZ : Proliferative Zone 
HZ: Hiperthropic Zone 
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PEMBAHASAN 

        Pada penelitian ini, gambaran histologi kelompok perlakuan ditemukan sel-sel blast  
(chondroblast) yang cukup banyak  dan   sel-sel   proliferatif  yang cenderung mengecil serta 
narrowness (penipisan) pada proliferative zone, yang bila dibandingkan dengan gambaran normal 
pada proliferative zone terdapat sel-sel proliferatif yang berbentuk sel kolumnar yang mengalami 
maturasi seluler (bermitosis). Ini menunjukkan bahwa pada kelompok perlakuan terjadi gangguan 
pada proliferative zone. 

 Pada analisa data dengan menggunakan uji chi square dan Mann Whitney U test 
menunjukkan hubungan yang bermakna antara pemberian ciprofloxacin dengan gangguan pada 
lempeng epifisis, hal ini dapat dilihat bahwa semua kelompok yang diberikan ciprofloxacin 
mengalami gangguan pada lempeng epifisis pada hari ke-8, 14 dan 21.  Ini membuktikan bahwa 
dengan pemberian ciprofloxacin selama 7 hari dengan dosis terapi dapat mengganggu lempeng 
epifisis.  Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aslan MA dan koleganya (2008) 
serta penelitian yang dilakukan oleh Sthalmann yang menemukan bahwa pemberian ciprofloxacin 
pada masa post-natal mempengaruhi lempeng epifisis  dengan menghambat mitosis pada zona 
proliferasi (Aslan MC, 2006).  

Ini memberikan pernyataan bahwa pemberian ciprofloxacin pada anak-anak dapat 
mempengaruhi lempeng epifisis walaupun diberikan sesuai dengan dosis terapi.  
 
 
KESIMPULAN 

1. Pada penelitian ini ditemukan bahwa ciprofloxacin mengganggu pertumbuhan lempeng 
epifisis (epiphyseal growth plate) pada kelompok perlakuan. 

2. Pada kelompok kontrol yang tidak diberikan ciprofloxacin tidak terjadi gangguan pada 
lempeng epifisis (epiphyseal growth plate).  

3. Pemberian ciprofloxacin dengan dosis terapi tetap mengganggu pertumbuhan lempeng 
epifisis.  

4. Ciprofloxacin memberikan efek terhadap lempeng epifisis sejak awal masa pengamatan. 
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