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Chapter 7  

Ringkasan 
Pada ankilosing spondilitis (AS) dan reaktif artritis (ReA) sering terjadi komplikasi dengan manifestasi 
extra artikular seperti uveitis anterior akut (AAU). AS dan ReA termasuk dalam group dari 
spondiloartropati (SpA). SpA dan AAU berkaitan erat dengan molekul kelas I HLA-B27, oleh karena 
itu dikenal sebagai "penyakit-penyakit yang beraassosiasi dengan B27". 

Ahli penyakit rematik/Rheumatologist di Indonesia telah mengatahui bahwa SpA banyak diderita 
oleh populasi Indonesia keturunan Cina yang hidup di Indonesia dibandingkan dengan pribumi 
Indonesia dari ras Melayu. Hal ini dikaitkan dengan HLA-B27 diperkirakan lebih banyak diemban 
pada keturunan Cina dari pada pribumi Indonesia. Penelitian Muslichan ternyata menunjukkan bahwa 
frekwensi HLA-B27 pada pribumi Indonesia adalah hampir 2 (dua) kali dari ras Cina. 

Pada bab 2 penelitan dilakukan mengenai perbandingan prevalensi HLA-B27 diantara penderita 
SpA baik ras Cina maupun pada pribumi Indonesia dengan prevalensi HLA-B27 pada pendukuk yang 
sehat dari kedua ras. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa frekwensi HLA-B27 pada 
penderita SpA dari pribumi Indonesia (8%) tidaklah berbeda dengan pribumi Indonesia yang sehat 
(9%). Dengan demikian pribumi Indonesia merupakan satu-satunya penduduk didunia dimana SpA 
tidak berassosiasi dengan HLA-B27. Sedangkan ras Cina yang menderita SpA mempunyai frekwensi 
HLA-B27 yang meningkat (62%) dibandingkan dengan ras Cina yang sehat (4%). 

Untuk mencari penjelasan mengap penderita SpA pribumi Indonesia tidak mengemban HLA-B27, 
kami melakukan studi apakah pribumi Indonesia mengemban subtipe HLA-B27 tertentu Penelitian 
ini diuraikan pada bab 3 yang mengungkapkan bahwa 89% dari 18 pribumi Indonesia yang sehat 
adalah pengemban HLA-B27 denga subtipe B*2706. Subtipe ini tidak didapatkan pada seorang pun 
dari 8 orang pribumi yang menderita SpA. 8 penderita tersebut ternyata mengemban B*2705 or 
B*2704. Dari 8 orang ras Cina yang sehat dimana HLA-B27 positif, 62% nya adalah subtipe B*2706. 
Subtipe ini tidak didapatkan pada 23 penderita SpA yang keturunan Cina. Pada 23 penderita tersebut 
ditemukan subtipe B*2704 dan B*2707. Hasil ini dapat menyimpulkan bahwa HLA-B*2706 tidak 
berassosiasi dengan SpA dan tingginya frekwensi B*2706 diantara pribumi Indonesia dengan HLA-
B27 positif adalah duatu faktor yang menerangkan mengapa tidak didapatkan assosiasi antara HLA-
B27 dengan penderita SpA yang pribumi tersebut. 

Tidak terdapatnya pengemban HLA-B*2706 pada penderita SpA dinyatakan pada penelitian baik 
oleh kami Indonesia maupun kelompok Lopez-Larrea di Thailand dan kelompok Ren di Singapore. 
Untuk studi apakah HLA-B*2706 dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit SpA kami 
uraikan di bab 4 sehubungan 2 (dua) famili, dimana beberapa angota keluarganya mengemban HLA-
B*2704/B*2706 heterosigote. Diantara heterosigote tersebut ternyata menderita SpA yang 
menunjukkan HLA-B*2706 tidaklah dapat memberikan perlindungan pada kasus heterosigote. 

Melihat penduduk keturunan Cina dan pribumi Indonesia berbeda dalam beraneka aspek dan tidak 
hanya terbatas HLA-B27 subtipe saja, maka kami meneliti lebih lanjut apakah gambaran klinis dari 
SpA berbeda pada kedua ras group tersebut. Dari hasil penelitian tersebut yang diuraikan pada bab 
5 dapat diambil pelajaran bahwa gambaran klinis AS, frekwensi dari sendi-sendi perifer yang 
terserang, usia mulai timbulnya sakit pada kedua ras group tersebut hampir tidak ada perbedaannya 
dan juga sama seperti yang dilaporkan pada ras lainnya didunia. 

Achirnya kami sampai di bab 6 yang mana dapat membantu sebagai ahli penyakit rematic 
(Rheumatologist) di Asia Tenggara dalam menangani para penderita SpA. Mereka tidak harus ragu-
ragu memeriksa HLA-B27 - subtipe HLA-B*2706 pada penderita atau paling tidak menganalisa latar 
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belakang ras dari penderita tersebut, dimana SpA jarang ditemukan diantara ras Melayu asli, 
sedangkan SpA banyak ditemukan ras keturunan Cina. 

Tesis ini menguraikan terbatas pada masalah yang berhubaungan/assosiasi antara HLA-B27 dan 
subtipenya dengan penyakit SpA. Jang harus diingatkan bahwa faktor-faktor genetik lainnya yang 
hingga kini belum diketahui adalah kemungkinan berperanan penting pada patogenesi disamping 
separuhnya dari penyebabnya adalah faktor lingkunan, kemungkinan dari sudut bakteriologi. 
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