
PORRHYROMONAS GINGIVALIS 

 

KLASIFIKASI 

Phylum : Bacteroidetes 

Class  : Bacteroidetes 

Orde  : Bacteroisales 

Family  : Porphyromonadaceae 

Genus  : Porphyromonas 

Species : Porphyromonas gingivalis 

Strain  : W83 

 

 

MORFOLOGI 

Penjelasan Genus 

Porphyromonas merupakan bakteri anaerob gram negative, tidak 

berspora (non-spore forming), tak punya alat gerak (non-motile). Kebanyakan 

sel di dalam media (broth), berukuran kecil dari 0,5-0,8  hingga 1,0-1,5 µm, 

tetapi terkadang ada yang lebih panjang 4-6 µm, hal ini mungkin disebabkan 

oleh perubahan bentuk. 

Permukaan koloni pada media darah, lembut (jarang keras), berkilauan 

, terlihat cembung, berbentuk circulair. Koloni dapat berubah dari menit ke meit 

hingga diameter 3,0 mm dan warnanya mulai menggelap dari tepi kea rah 

pusat setelah 6-10 hari. 

Terkadang, koloni berubah menjadi hitam akibat prodksi yang berlebih 

dari protohaem. Temperature maximal untuk pertumbuhan adalah 370C. 

pertumbuhan yang signifikan dapat dipengaruuhi oleh adanya karbohidrat. 

Substrat nitrogenous seperti proteose peptone, trypticase dan ekstrak yeast 

dengan nyata dapat meningkatkan pertumbuhan. Produk fermentasi yang 

utama dari media yang terkandung substrat ini adalah n-butyric, propionic dan 

asam asetet dengan tingkat yang lebih rendah untuk isobutil, iso valeric, 

suksinat dan asam fenilasetat. 

 



Penjelasan Spesies 

Porphyromonas gingivalis merupakan bakteri anaerob gram negative 

yang tidak berspora (non-spore forming) dan tak punya alat gerak (non 

motile). Bakteri ini berbentuk  coccobacilli dengan panjang 0,5 – 2 µm. Koloni 

bakteri ini bila terdapat pada agar darah tampak lembut, berkilauan dan 

terlihat cembung serta 1-2 mm di dalam garis tengah dan menggelap dari tepi 

koloni ke pusat diantara 4-8 hari. Koloni yang tak berpigmen kadang terjadi. 

Pertumbuhannya dipengaruhi oleh adanya protein hydrolysates, seperti :  

trypticase, proteose peptone dan ekstrak yeast. Pertumbuhannya dapat 

ditingkatkan dengan adanya 0,5 – 0,8 % NaCl dalam darah. Produk 

fermentasi yaang utama adalah n-butirat dan asam asetat. Untuk tingkat yang 

lebih rendah juga diproduksi asam propionat, iso-butirat, fenilasetat, dan iso-

valeric. Cysteine proteinases dan collagenases juga diproduksi. Dinding sel 

peptidoglycan mengandung lisin sebagai asam diamino. Kedua-duanya 3-

hydroxylated fatty acid dan non-hydroxylated terdapat di dalamnya.Untuk 

nonhydroxylated terdiri atas sebagian besar iso-methyl yang bercabang, 

dengan iso-C15:0 asam yang mendominasi. 

 

SIKLUS HIDUP 

 Untuk siklus hidup dari bakteri Porphyromonas gingialis tidak diperoleh 

sumber informasi  yang lengkap sehingga siklus hidup pada bakteri ini tidak 

dapat dijelaskan. 

 

PENYAKIT YANG DITIMBULAKAN  :  

Periodontal (penyakit penyangga gigi) 

  Periodontal adalah radang kronis pada gusi and jaringan di sekitar 

akar gigi. Analisis genomenya menyatakan bahwa Porphyromonas gingivalis 

dapat me-metabolisme asam amino dan menghasilkan sejumlat metabolit 

atau produk akhir, di mana metabolit tersebun bersifat racun (toxic) 

terhadap jaringan gingival pada manusia. Selain itu berpengaruh terhadap 

perkembangan suatu penyakit periodontal. 

 

 



GEJALA   

 Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini antara lain : 

1. Deodorisasi dalam mulut (bau nafas yang tidak enak). 

2. Gusi berdarah. 

3. Kepekaan atau sensitifitas gusi. 

4. Perubahan warna pada gigi dari kuning menjadi hitam. 

 

PATOGENITAS 

 Faktor terpenting yang bisa menimbulkan penyakit gigi berlubang adalah 

plak. Plak merupakan massa bakteri yang melekat di permukaan gigi. Plak 

biasanya melekat pada permukaan gigi yang sulit terjangkau lidah atau sikat 

gigi, seperti pada celah antara dua gigi. Plak, yang merupakan massa bakteri, 

jika bertemu dengan gula dari makanan (karbohidrat) akan menghasilkan asam 

laktat.  

 Asam inilah yang menyebabkan larutnya mineral dari permukaan gigi atau 

disebut dengan demineralisasi, sehingga gigi menjadi sensitif. Jika proses ini 

berjalan berulang-ulang akan menyebabkan gigi berlubang.  

 Plak yang tidak terjangkau sikat akan bertambah tebal dari waktu ke 

waktu. Hal ini menyebabkan kondisi di bawah permukaan plak menjadi 

kekurangan oksigen, sehingga menyebabkan tumbuhnya bakteri. Bakteri 

selanjutnya menimbulkan peradangan yang mengakibatkan terjadinya 

destruksi jaringan (penyakit jaringan penyangga gigi). 

 

PENCEGAHAN 

1. Rajin menyikat dan membersihakan gigi, minimal 2 kali dalam sehari. 

2. Menggunakan spray mulut untuk memperkecil terbentuknya plank pada 

mulut. 

3. Mengkonsumsi vitamin C 

 Adanya pengaruh kadar vitamin C dalam darah terhadap tingginya 

kadar antibodi tehadap bakteri penyakit penyebab periodontal, yaitu 

Actinobacillus actinomycetemcomitans dan Porphyromonas gingivalis, 

menunjukkan bahwa vitamin C penting dalam memacu sistem kekebalan 

tubuh untuk melawan bakteri dengan membentuk antibody.  



 Selain membentuk antibodi, vitamin C juga dapat merangsang 

pembentukan sel darah putih dan memiliki sifat kemotaktik, yaitu memanggil 

sel-sel darah putih ke daerah radang untuk melawan kuman yang masuk. 

Vitamin C juga akan menimbulkan lingkungan yang tidak menguntungkan 

untuk pertumbuhan Porphyromonas gingivalis. Dengan demikian, jika kadar 

vitamin C rendah maka kolonisasi Porphyromonas gingivalis akan meningkat 

sehingga penyembuhan jaringan periodontal terhambatsel darah putih dan 

memiliki sifat kemotaktik, yaitu memanggil sel-sel darah putih ke daerah 

radang untuk melawan kuman yang masuk. Vitamin C juga akan 

menimbulkan lingkungan yang tidak menguntungkan untuk pertumbuhan 

Porphyromonas gingivalis. Dengan demikian, jika kadar vitamin C rendah 

maka kolonisasi Porphyromonas gingivalis akan meningkat sehingga 

penyembuhan jaringan periodontal terhambat. 

4. Menggunakan pasta gigi yang mengandung antiseptika : Cloxifenol, Arnica 

tincture, Sodium monofluorophospate, dan oleum cariophylii. 

 Claxifenol merupakan suatu antiseptika yang sangat efektif untuk 

bakteri dan jamur. 

 Arnica tincture merupakan bahan alam yang dibuat dari bunga Arnica 

sp berfungsi sebagai astringent dan antiseptika ringan. 

 Oleum Caryophylli merupakan minyak astiri yang diperoleh dari 

penyulingan uap kuncup bunga Eugenia sp berfungsi sebagai antiseptika 

ringan akan memberikan perlindungan terhadap gigi sensitif. 

 Fluoride berfungsi akan melindungi gigi dari karies dengan cara 

memperkeras email gigi melalui pembentukan senyawa fluorapattie 

yang sifatnya lebih keras dan lebih tahan terhadap asam dari pada 

senyawa hydroxyaite yang terdapat pada email gigi. 

5. Mengkonsumsi teh hijau 

 Teh hijau menurunkan secara jelas jumla bakteri merugikan, termasuk 

streptococci dalam mulut dan mencegah terjadinya plak (karang) gigi. 

Penyakit gusi terjadi karena peradangan gusi akibat infeksi bakteri 

Porphyromonas gingivalis. Teh hijau dapat mengurangi bakteri ini secara 

nyata di lapisan gusi sehingga membuat mulut lebih sehat. 



 Senyawa belerang yang terbentuk dalam mulut seperti methylmercaptan 

dan beberapa sulfida sebagai hasil penguraian protein oleh enzim dan 

bakteri menyebabkan bau mulut (halitosis) sehabis makan. Teh hijau mampu 

mengurangi secara mencolok gejala halitosis ini. 

6. Mengkonsumsi kismis 

 Kismis mengandung senyawa yang dapat melawan bakteri penyebab 

kerusakan gigi dan gusi. Senyawa yang dimaksud adalah antioksidan alami 

yang berupa oleanolic acid, oleanolic aldehyde, betulin, betulinic acid, dan 

5 (hydroxymethyl)-2-furfural. Oleanolic acid mampu menghambat 

pertumbuhan dua species bakteri penghuni mulut, yaitu Streptpccocis mutans 

penyebab timbulnya plak dan kerusakan gigi, serta Porphyromonas 

gingivalis, penyebab penyakit periodontal. Senyawa tersebut efektif 

melawan bakteri pada konsentrasi 200 hingga 1.000 mikrogram per 

mililiter. 

 

OBAT YANG DIGUNAKAN  

1. Ekstrak kayu siwak 

 Kayu siwak berasal dari spesies tanaman yang berbeda, dan dalam 

satu kayu mungkin mengandung komponen kimiawi aktif yang heterogen. 

Ekstrak kasar dari salah satu kayu siwak telah menghambat pertumbuhan 

patogen periodontal Porphyromonas gingivalis dan Bacteroids 

melaninogenicus secara in vitro. Komponen aktif yang ditemukan dari kayu 

siwak Nigeria adalah berbagai macam alkaloid (senyawa nitrogen 

heterosiklik). 

2. Metronidazol 

3. Tetrasiklin 

4. Obat kumur yang mengandung heksitidin atau klorheksidin telah terbukti 

dapat mematikan bakteri pathogen periodontal dan dapat menghambat 

terbentuknya plank dental. 
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