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Abstrak

Bacterial vaginosis disebabkan oleh ketidakseimbangan flora normal yang ada di vagina, yang disebabkan
banyak faktor, di antaranya; kontrasepsi oral, penyakit diabetes mellitus, antibiotika, darah haid, cairan sperma,
penyemprotan cairan ke dalam vagina (douching), dan gangguan hormon seperti saat pubertas, kehamilan, atau
menopause. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri anaerob Mobiluncus sp yang merupakan
salah satu bakteri penyebab bacterial vaginosis dan untuk mengetahui faktor resiko yang berhubungan dengan
infeksi bacterial vaginosis. Desain yang digunakan adalah cross sectional study. Pada 115 sampel, diagnosis BV
ditegakkan berdasarkan kriteria Amsel dan kriteria Nugent dengan pewarnaan Gram dan pengukuran pH vagina,
kemudian dilakukan pemeriksaan PCR untuk mendeteksi keberadaan Mobiluncus sp. Dari penelitian ini
diketahui adanya BV 35% berdasarkan kriteria Amsel  sedangkan berdasarkan kriteria Nugent sebesar 33%.
Sensitifitas kriteria Nugent dibanding kriteria Amsel adalah 62,5% sedangkan spesifitasnya 82,6%. Berdasarkan
pengecatam Gram, Mobiluncus sp tidak teridentifikasi sementara hasil pemeriksaan PCR menunjukkan 15,8% (6
dari 38 sampel BV) positif Mobiluncus sp, sedangkan pada sampel non BV, Mobiluncus sp tidak ditemukan.
Dari hasil analisis statistik didapatkan bahwa umur (20-30 tahun) dan pekerjaan (IRT) mempunyai hubungan
yang bermakna dengan kejadian bacterial vaginosis (p<0,05).

Kata Kunci : Bacterial vaginosis, Kriteria Amsel, Kriteria Nugent, Mobiluncus sp

Abstract

Bacterial vaginosis is caused by an imbalance of the normal flora in vagina. Which caused by many factors,
among them; oral contraceptives, diabetes mellitus, antibiotics, menstrual blood, semen, spraying fluid into
vagina (douching), and hormonal disorders such as puberty, pregnancy, or menopause. This study aims to
identify anaerobic bacteria Mobiluncus sp which one of the bacteria that cause of bacterial vaginosis and to
determine risk factors associated with bacterial vaginosis infection. The design of this research named a cross
sectional study. In 115 samples, diagnosis of BV is established based on Amsel criteria and Nugent criteria with
Gram stain and pH of vagina, and then performed PCR to detect the presence of Mobiluncus sp. From this
research note the presence of BV 35% by Amsel criteria and 33% with Nugent criteria. The sensitivity of Amsel
criteria compared to Nugent criteria was 62.5% and specificity 82.6%. Based Gram stain, Mobiluncus sp
unidentified while PCR results showed 15.8% (6 of 38 samples BV) positive Mobiluncus sp, whereas the non-BV
Mobiluncus sp samples was not found. From the results of statistical analysis showed that, age (20-30 years)
and work (housewife) has a significant relationship with the incidence of bacterial vaginosis (p <0.05).
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PENDAHULUAN

Bacterial vaginosis adalah salah satu infeksi genital yang paling umum di kalangan

wanita usia reproduksi (Allsworth dan Peipert., 2007 dalam Fethers et.al, 2008).

Bacterial vaginosis (BV) merupakan syndrom poli-mikroba yang ditandai dengan

perubahan flora vagina normal yang didominasi oleh Lactobacillus yang digantikan oleh

bakteri anaerob seperti Gardnerella vaginalis, Prevotella, Bacteroides dan Mobiluncus

species, dan dengan bakteri lain termasuk Mycoplasma dan Ureaplasma sp (Hiller dan

Holmes, 1999 dalam Demba et al., 2005).

Bacterial Vaginosis (BV) adalah keadaan abnormal pada ekosistem vagina yang

ditandai dengan perubahan konsentrasi hidrogen peroksida (H2O2) hasil produksi flora normal

Lactobacillus di vagina. Penurunan konsentrasi H2O2 digantikan oleh peningkatan konsentrasi

bakteri anaerob (Mobiluncus, Provetella, Peptostreptococcus, Bacteroides, Eubacterium) dan

bakteri fakultatif (Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Enterococcus, grup

Streptococcus). Perubahan ini umumnya ditandai dengan produksi sekret vagina yang banyak,

berwarna abu-abu, tipis, homogen, berbau amis dan terdapat peningkatan pH (Filho et al.,

2010; Holmes et al., 2005).

Pada umumnya BV ditemukan pada wanita usia reproduktif dengan aktifitas seksual

yang tinggi dan promiskuitas. Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim, usia menopause,

vaginal douching, sosial ekonomi rendah, dan wanita hamil juga merupakan faktor resiko

terjadinya BV. BV menimbulkan gejala berupa sekret homogen dan berbau amis serta

peningkatan pH vagina, namun pada umumnya wanita dengan BV tidak memiliki gejala

(asimptomatik) (Mitchell, 2004; Schoeman et al., 2005; Robinson, 1999).

Prevalensi kasus BV mendekati 35% pada wanita dengan penyakit menular seksual,

15-20% pada wanita hamil dan 5-15% dari wanita yang mengunjungi klinik ginekologi

(Money, 2005).  Dilaporkan bahwa 10-20% dari wanita dengan aktivitas seksual aktif terkena

BV (Keane, 2006 dalam Dewi, 2008). BV umumnya terjadi pada wanita usia produktif.

Peneliti di Amerika Serikat, melaporkan angka kejadian BV pada wanita dengan usia

kehamilan antara 23-26 minggu sebesar 16,3%. (Dewi, 2008). Prevalensi dari bacterial

vaginosis dan distribusi bentuk tipenya bervariasi diantara populasi dunia.Bakterial vaginosis

juga berkaitan erat dengan status sosial ekonomi, yang diukur dengan pendapatan dan tingkat

pendidikan 32% (Ocviyanti et al., 2010).

Mikroorganisme anaerob penyebab BV yaitu Mobiluncus sp. merupakan batang

anaerob obligat yang juga ditemukan pada vagina bersama-sama dengan organisme lain yang

dihubungkan dengan bacterial vaginosis. Mobiluncus sp hampir tidak pernah ditemukan pada



wanita normal. (Daili et al., 2011). Mobiluncus spp . terisolasi dari 97 % dari wanita dengan

vaginosis bakteri ( vaginitis nonspesifik ) dan jarang ditemukan dalam vagina wanita sehat.

Penelitian mengenai Mobiluncus sp masih sangat kurang utamanya di Indonesia. Mobiluncus

sp bisa menyebabkan kelahiran preterm dan meningkatnya pendarahan pada vagina.

Isolasi bakteri anaerob membutuhkan metode yang tepat, mulai dari pengumpulan,

pengangkutan , dan kultur spesimen. Pengobatan infeksi bakteri anaerob rumit karena

lambatnya pertumbuhan organisme anaerob dan karena resistensi  terhadap antimikroba.

Polymerase Chain Rection (PCR) merupakan suatu metode molekuler dengan cara

enzimatis untuk melipatgandakan secara eksponensial suatu sekuen nukleotida (gen target)

tertentu secara invitro. Bakteri penyebab BV sebagian besar adalah anaerob obligat, termasuk

Mobiluncus sp, yang seringkali sulit tumbuh pada medium kultur konvensional sehingga

teknik PCR sangat mendukung dalam mendeteksi adanya bakteri ini. Teknik PCR sangat

sensitif sehingga dapat digunakan untuk melipatgandakan satu molekul DNA, selain itu

mikroorganisme yang dideteksi tidak harus hidup sehingga metode ini dapat digunakan untuk

mendeteksi bakteri anaerob penyebab bakterial vaginosis.

Berdasarkan latar belakang tersebut,  maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan tujuan mengetahui dan mengidentifikasi factor resiko Mobiluncus sp

sebagai penyebab bacterial vaginosis pada perempuan di Makassar dengan metode PCR.

BAHAN DAN METODE

Lokasi dan Rancangan Penelitian

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan di beberapa Rumah Sakit dan Rumah

Bersalin di Makassar selanjutnya pengujian sampel dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi

Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dan RSUP Unhas Makassar. Jenis

penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan desain Cross

Sectional Study.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perempuan yang berkunjung ke Rumah Sakit dan

Rumah Bersalin di Makassar. Sampel sebanyak 115 perempuan yang memenuhi kriteria

inklusi dan bersedia ikut dalam penelitian ini dengan menandatangani inform consent

Tekhnik Pengumpulan Sampel

Pengambilan sampel swab vagina menggunakan cotton swab. Pasien dalam posisi

litotomi lalu dipasangkan speculum vagina, kemudian dilakukan swab vagina, kemudian swab

dimasukkan kedalam PBS (Phosfat Buffer Salin).



Pengumpulan data tentang faktor resiko dilakukan dengan wawancara menggunakan

daftar pertanyaan (kuisioner).

Metode Kerja dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan sampel swab vagina, yang kemudian dioles pada objek

glass untuk pengamatan morfologi secara mikroskopis kemudian sampel swab vagina

dimasukkan dalam PBS untuk PCR.

Hasil pemeriksaan sampel kemudian dianalisis secara statistik dengan SPSS untuk

melihat hubungan antara faktor resiko kebiasaan subjek dengan kejadian bacterial vaginosis.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2014 sampai November 2014. Pengumpulan

sampel dilakukan di RS Ibnu Sina, Rumah Bersalin Masita, dan Rumah Bersalin Mandiri.

Pengerjaan sampel dilakukan di Unit Penelitian Rumah Sakit Pendidikan Universitas

Hasanuddin Lt 6 Makassar. Selama peroide tersebut, diperoleh 115 sampel swab vagina yang

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi serta bersedia mengikuti penelitian dengan

menandatangani inform consent.

Hasil Analisis Statistik Faktor Resiko yang Berhubungan dengan Bacterial Vaginosis

Setelah dilakukan analisis statistik terhadap beberapa faktor resiko dengan kejadian

bacterial vaginosis, maka didapatkan beberapa data yang tidak berkorelasi dengan kejadian

bacterial vaginosis diantaranya adalah tingkat pendidikan dengan  tingkat kemaknaan 0,524

lebih besar dari 0,05 (p>α), riwayat abortus dengan tingkat kemaknaan (p=0,240), riwayat

prematur dengan tingkat kemaknaan 0,957, penggunaan sabun vagina dengan tingkat

kemaknaan 0,928, douching vagina dengan tingkat kemaknaan 0,676, pemakaian panty liner

dengan tingkat kemaknaan 0,899, kebiasaan mengganti pakaian dalam dengan tingkat

kemaknaan 0,676, cara membersihkan vagina dengan tingkat kemaknaan 0,478, penggunaan

kontrasepsi dengan tingkat kemaknaan 0,539, dan derajat keasaman vagina dengan tingkat

kemaknaan 0,588.

Data faktor resiko yang diuji statistik berikut adalah data yang menyatakan adanya

hubungan atau korelasi antara faktor resiko dengan kejadian bacterial vaginosis adalah umur

dengan tingkat kemanaan 0,047 (p<0,05) dan pekerjaan dengan tingkat kemaknaan 0,039

(p<0,05).



PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara umur dan pekerjaan dengan

kejadian bacterial vainosis, sedangkan kebiasaan menggunakan panty liner, sabun vagina,

douching vagina dan alat kontrasepsi tidak ada hubungan dengan kejadian bacterial vaginosis,

juga  ditemukan 6 sampel positif Mobiluncus sp.

Bacterial vaginosis adalah penyebab paling umum dari keputihan. Sindrom ini juga

telah terlibat dalam komplikasi kehamilan seperti persalinan prematur, korioamnionitis,

amnionitis, dan endometritis postpartum.

Dari uji satistik hubungan antara faktor resiko dengan kejadian BV dapat diketahui

bahwa faktor  umur dan pekerjaan merupakan faktor resiko terjadinya BV. Hal ini diketahui

dari uji chi square dimana nilai p<0,05, yang berarti secara statistik bermakna. Hal ini sesuai

dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa bacterial vaginosis berkaitan erat

dengan status sosial ekonomi, yang diukur dengan pekerjaan, pendapatan dan tingkat

pendidikan (32%).

Penggunaan sabun vagina, panty liner, dan douching vagina, berdasarkan uji chi

square, tidak memiliki hubungan dengan kejadian BV.  Ini ditunjukkan dengan nilai p>0,05

yang berarti secara statistik hubungan antara variabel tersebut tidak bermakna. Ekosistem

vagina dipengaruhi oleh hormon dan keberadaan Lactobacillus. Jika keseimbangan ini

terganggu, maka bakteri Laktobasilus akan mati dan bakteri phatogen akan tumbuh sehingga

tubuh akan rentan terhadap infeksi. Penggunaan sabun vagina, douching dan penggunaan

panty liner yang rutin dapat berakibat pada gangguan keseimbangan ekosistem pada vagina.

Menurut Charter et al (2012), mencuci vagina merupakan salah satu penyebab dari bacterial

vaginosis. Mencuci vagina dengan menggunakan sabun dan deodoran dapat mengganggu

keseimbangan bakteri. Hasil penelitian Nicola (2011), menyimpulkan bahwa beberapa

tindakan pembersihan vagina meningkatkan risiko perkembangan flora intermediate vagina

dan bacterial vaginosis pada wanita yang sebelumnya memiliki flora vagina yang normal

(Carter et al, 2012 dan Nicola, 2011).

Pada penelitian ini dilakukan pemeriksaan mikroskopik yaitu pengecatan Gram untuk

diagnosis BV dengan kriteria Nugent untuk mendeteksi keberadaan Mobiluncus sp yang

merupakan salah satu bakteri penyebab BV. Pada pewarnaan Gram cairan vagina, pasien

dengan BV akan memperlihatkan organisme Gram negatif dalam jumlah yang banyak, tanpa

adanya Lactobacillus, atau keberadaannya sangat sedikit dibandingankan bakteri Gram

negatif. Karena jumlah bakteri campuran Gram negatif yang berlimpah inilah, sehingga dalam

mengamati atau mendeteksi keberadaan Mobiluncus sp yang juga merupakan gram negatif



melengkung berukuran kecil, sulit dilakukan karena mengandalkan kejelian penglihatan. Hal

ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa diagnosis BV dengan

metode Gram memang dapat diandalkan tetapi membutuhkan orang yang terlatih dan

berpengalaman tinggi. Kelebihan dari pewarnaan Gram adalah hanya membutuhkan waktu

kurang dari 30 menit, namun juga membutuhkan ketelitian dan kejelian mata serta kesabaran

dalam mengamati.

Pada penelitian ini juga dilakukan deteksi Mobiluncus sp sebagai penyebab BV

dengan metode PCR. Metode ini ditargetkan untuk menciptakan peluang baru dalam

diagnosis BV. Hasil PCR swab vagina dan bilasan vagina, menunjukkan hasil positif

Mobiluncus sp pada 6 sampel (15,8%) bilasan vagina yaitu nomor 86,100, 104, 106,110, dan

115 sedangkan dari swab vagina hasilnya negatif untuk sampel yang sama. Sampel positif

ditandai dengan adanya amplicon sebesar 403 bp. Pada kontrol positif pita DNA terlihat tebal.

Pita DNA yang terbentuk memperlihatkan ketebalan yang berbeda-beda yang tergantung pada

besar kecilnya dan banyaknya DNA yang akan diamplifikasi. Semakin banyak DNA yang

diamplifikasi maka semakin tebal pita DNA yang terbentuk.

Mobiluncus sp ini diketahui menyebabkan kerusakan dengan memproduksi cytotoxin

yang berinteraksi langsung dengan sel epitel.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian yang diperoleh dari analisis statistik didapatkan bahwa umur dengan

tingkat kemaknaan 0,047 (p<0,05) dan pekerjaan dengan tingkat kemaknaan 0,039 (p<0,05)

mempunyai hubungan dengan kejadian bacterial vaginosis. Sedangkan  hasil PCR

menunjukkan 6 (15,8%) sampel positif Mobiluncus sp dari 38 BV positif. Perlu penelitian

lanjutan dengan membandingkan  sampel bilasan vagina dan swab vagina dengan jumlah

sampel yang lebih banyak.
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