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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tindakan yang sering dilakukan dokter gigi dalam perawatan

kesehatan gigi dan mulut adalah melakukan ekstraksi atau pencabutan gigi.

Tindakan tersebut dilakukan apabila gigi sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menurut Howe (1999) pencabutan gigi atau ekstraksi gigi adalah suatu tindakan

pengambilan gigi dari dalam soket tulang alveolar. Dalam bidang kedokteran gigi,

tindakan pencabutan gigi merupakan salah satu tindakan yang dapat

menimbulkan luka, hal ini akan menyebabkan keadaan yang tidak nyaman bagi

pasien dan memudahkan untuk terkena infeksi serta komplikasi lainnya sehingga

akan menimbulkan masalah yang lebih berat (Sugiaman, 2011).

Hunt (2003) mengatakan bahwa luka dapat didefinisikan sebagai

terputusnya kontinuitas atau hubungan anatomis jaringan sebagai akibat dari

ruda paksa. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa luka juga dapat sengaja

dibuat untuk tujuan tertentu, seperti luka insisi pada operasi atau luka akibat

trauma seperti luka akibat kecelakaan (Mann, 2011). Saat luka terjadi, tubuh lalu

menerimanya sebagi respon. Respon organisme terhadap kerusakan jaringan

atau organ serta usaha pengembalian kondisi homeostasis sehingga dicapai

kestabilan fisiologis jaringan atau organ. pada kulit terjadi penyusunan kembali

jaringan kulit yang ditandai dengan terbentuknya epitel fungsional yang menutupi

luka (Regauer and Compton, 1990).
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Ketika jaringan mengalami kerusakan karena luka, maka akan terjadi

suatu proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka terdiri atas tiga fase

yaitu fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase remodelling. Fase inflamasi

berlangsung sejak terjadinya luka sampai kira-kira hari kelima. Beberapa jam

setelah luka, terjadi invasi sel inflamasi pada jaringan luka. Sel polimorfonuklear

(PMN) bermigrasi menuju daerah luka dan setelah 24-48 jam terjadi transisi sel

PMN menjadi sel mononuklear (MN) atau makrofag yang merupakan sel paling

dominan pada fase ini selama lima hari dengan jumlah paling tinggi pada hari

kedua sampai hari ketiga (Sugiaman, 2011).

Sel makrofag juga mengikuti neutrofil menuju luka setelah 48-72 jam dan

menjadi sel predominan setelah hari ketiga pasca terjadinya luka. Debris dan

bakteri akan difagositosis oleh sel makrofag. Makrofag juga berperan utama

untuk memproduksi berbagai growth factor yang dibutuhkan saat produksi

matriks ekstraseluler oleh fibroblas dan pembentukan neovaskularisasi (Gurtner,

2007).

Untuk menghasilkan penyembuhan luka yang efektif, tubuh harus

mensuplai material dan nutrisi yang baik pada daerah yang rusak. Tanaman obat

bisa digunakan sebagai sumber material dan nutrisi yang dibutuhkan untuk

membantu proses penyembuhan luka (Sugiaman, 2011).

Tanaman obat merupakan salah satu sumber daya kekayaan alam di

Indonesia yang potensial, namun belum banyak dimanfaatkan. Salah satu jenis

tanaman obat yang sudah dikenal sejak ribuan tahun silam adalah tanaman

mengkudu (Rukmana, 2002). Mengkudu merupakan tanaman obat yang cukup
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dikenal oleh masyarakat Indonesia dan merupakan pohon yang banyak

manfaatnya (Sjabana D dan Bahlawan RR, 2002).

Selain dimanfaatkan sebagai sayur, daun mengkudu yang masih muda

(pucuk) juga bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit.

Daun mengkudu muda berkhasiat sebagai obat peluruh empedu, sakit ginjal,

hipertensi, masuk angin, diabetes mellitus, dan juga untuk luka (Rukmana, 2002).

Tanaman mengkudu (Morinda citrifolia L.) merupakan famili Rubiaceae,

berbentuk pohon, keseluruhan tanamannya dapat dimanfaatkan. Buah, daun,

dan akarnya sering dimanfaatkan untuk kesehatan. Daun mengkudu memiliki

kandungan antraquinon, asam amino, glikosida, asam ursulat, dan senyawa

fenolik/polifenol (Yukti,2011). Polifenol merupakan konstituen yang umum

terdapat dalam teh, sereal, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Flavonoid

sebenarnya merupakan kelompok spesifik dari polifenol (Rahmawati, 2009).

Flavonoid merupakan kelompok polifenol yang paling banyak sehingga

dikategorikan sendiri. Flavonoid memproteksi lipid dan komponen sel vital dari

kerusakan oksidatif. Flavonoid adalah peredam radikal bebas yang poten karena

mendonasikan atom hidrolik alkoholik kepada radikal bebas. Antioksidan fenol

menunjukkan aktivitas antiinflamasi dalam proteksi melawan toksisitas kimia dan

kanker. Antioksidan fenolat secara poten menghambat transkripsi tumor necrosis

factor (TNF) α pada fase inflamasi yang diinduksi sinyal. Hal tersebut

menjelaskan mekanisme antiinflamasi antioksidan melalui pengontrolan induksi

sitokin selama inflamasi (Rahmawati, 2009).

Daun tanaman yang mengandung flavonoid kuersetin dan rutin yang juga

dilaporkan terdapat pada daun mengkudu dapat memperbaiki proses
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penyembuhan luka pada fase awal yang diperlihatkan dari regulasi ekspresi

vascular endothelial growth factor (VEGF) dan pembentukan kolagen tipe III

(Esimone, 2008).

Dengan demikian, dalam penelitian ini akan dipelajari lebih lanjut tentang

pemanfaatan daun mengkudu yang mengandung flavonoid dalam menurunkan

jumlah sel makrofag soket mandibula pasca pencabutan gigi.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dikemukakan

adalah:

Apakah ekstrak daun mengkudu (Morinda citrifolia L.) dapat menurunkan

jumlah sel makrofag di soket mandibula pasca pencabutan gigi pada Rattus

norvegicus?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui efek ekstrak daun mengkudu terhadap penurunan jumlah sel

makrofag di soket mandibula pasca pencabutan gigi pada tikus wistar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1.3.2.1 Mengetahui jumlah sel makrofag di soket mandibula tikus pasca

pencabutan gigi tanpa pemberian ekstrak daun mengkudu.

1.3.2.2 Mengetahui jumlah sel makrofag di soket mandibula tikus pasca

pencabutan gigi dengan pemberian ekstrak daun mengkudu.



5

1.3.2.3 Membandingkan jumlah sel makrofag di soket mandibula tikus pasca

pencabutan gigi dengan pemberian ekstrak daun mengkudu konsentrasi 20%,

40%, dan 80%.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Akademik

a. Memberi informasi mengenai pengaruh pemberian ekstrak daun

mengkudu (Morinda citrifolia L.) dalam penyembuhan luka pasca

pencabutan gigi.

b. Sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya dalam

mengembangkan obat alamiah berupa ekstrak daun mengkudu

secara per oral pasca pencabutan gigi yang efektif dan aman

dalam bidang kedokteran gigi.

1.4.2 Manfaat Klinis

Sebagai dasar pertimbangan pemanfaatan ekstrak daun mengkudu

(Morinda citrifolia L.) sebagai alternatif obat alami yang aman dalam

penyembuhan luka pasca pencabutan gigi.


