
6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pencabutan Gigi

2.1.1 Definisi

Pencabutan gigi atau ekstraksi gigi adalah suatu tindakan

pengambilan gigi dari dalam soket tulang alveolar (Howe, 1999).

Tindakan pencabutan gigi adalah tindakan yang sehari-hari dilakukan

dokter gigi. Pencabutan gigi memerlukan identifikasi pasien dari riwayat

medis dan pemeriksaan klinis sebelum melakukan tindakan. Hal ini

berhubungan dengan perawatan selanjutnya yang akan dilakukan kepada

pasien (Coulthard, 2003)

Pencabutan gigi yang ideal adalah pencabutan sebuah gigi atau akar

gigi yang utuh atau tanpa menimbulkan rasa sakit dengan trauma sekecil

mungkin pada jaringan penyangganya sehingga bekas pencabutan akan

segera sembuh secara normal dan tidak menimbulkan problem prostetik

pasca bedah. (Suryani, 2013)

2.1.2 Prosedur Pencabutan Gigi

Pencabutan gigi merupakan suatu tindakan pembedahan yang

melibatkan jaringan tulang dan jaringan lunak dari rongga mulut, tindakan

tersebut dibatasi oleh bibir dan pipi dan terdapat faktor yang dapat

mempersulit dengan adanya gerakan lidah pada rahang bawah. (Suryani,

2013)

Pencabutan gigi pertama kali dilakukan hanya dengan menggunakan

tang. Oleh karena timbulnya berbagai macam masalah dalam prosedur
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pencabutan gigi yang menyebabkan gigi tersebut sulit dicabut bila

menggunakan tang saja, maka kemudian dilakukan pembedahan.

(Suryani, 2013)

2.2 Luka

2.2.1 Definisi

Luka merupakan terputusnya kontinuitas atau hubungan anatomis

jaringan sebagai akibat dari ruda paksa.

2.2.2 Penyembuhan Luka

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.

(Sugiaman, 2011)

2.2.3 Fase Inflamasi

Fase inflamasi merupakan fase pertama pada proses penyembuhan

luka. Fase inflamasi biasanya terjadi sekitar 3 hingga 5 hari untuk

membentuk jaringan reparatif pasca terjadinya luka (Peterson, 2004).

Pembuluh darah yang terputus akibat luka akan menyebabkan terjadinya

perdarahan. Tubuh akan berusaha menghentikan dengan adanya

vasokontriksi, pengerutan ujung pembuluh yang putus (retraksi) dan

hemostasis. Hemostasis terjadi karena trombosit yang keluar saling

lengket dan bersama jala fibrin yang terbentuk, membekukan darah

(Gurtner, 2007).
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Pada proses pembekuan darah, platelet tidak hanya berfungsi untuk

membentuk bekuan darah, namun juga menghasilkan beberapa growth

factor seperti platelet-derived growth factor (PDGF), insulin-like growth

factor-1 (IGF-1), epidermal growth factor (EGF), fibroblast growth factor

(FGF), dan transforming growth factor-β (TGF-β). Growth factor tersebut

berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan proliferasi sel luka seperti

keratinosit dan fibroblas untuk bermigrasi dalam luka (Werner dan Grose,

2003).

Beberapa macam mediator inflamasi seperti prostalglandin,

interleukin-1 (IL-1), tumor necrosis factor (TNF), TGF-β dan produk

degradasi bakteri seperti lipoposakarida (LPS) akan menarik sel neutrofil

sehingga menginfiltrasi matriks fibrin dan mengisi kavitas luka. Neutrofil

biasanya ditemukan pada 2 hari pertama dan berperan penting untuk

memfagositosis jaringan yang mati serta mencegah infeksi

Makrofag juga mengikuti neutrofil menuju luka setelah 48-96 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).

Limfosit dan sel mast merupakan sel terakhir yang bergerak menuju

luka dan dapat ditemukan pada hari kelima sampai ketujuh pasca trauma

(Gurtner, 2007).
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2.2.4 Fase Proliferasi

Fase ini yaitu pada saat pembuluh darah baru; yang diperkuat

jaringan ikat, menginfiltrasi luka. (Morison, 1992) Fase proliferasi dimulai

pada hari ke-6 hingga hari ke-21 pasca trauma. Pada fase ini, matriks

fibrin yang didominasi oleh platelet dan makrofag secara bertahap

digantikan oleh jaringan granulasi yang tersusun atas kumpulan fibroblas

dan sel endotel yang membentuk matriks ekstraseluler (Gurtner, 2007).

Fase proliferasi disebut juga fase fibroplasia, karena pada fase ini

terjadi pembentukan jaringan granulasi oleh fibroblas. Fibroblas berasal

dari sel mesenkim yang belum berdiferensiasi menghasilkan

mukopolisakarida, asam aminoglisin, dan prolin yang merupakan bahan

dasar kolagen serat.

Pada fase ini, luka dipenuhi oleh sel radang, fibroblas, dan kolagen,

membentuk jaringan bewarna kemerahan dan permukaan berbenjol halus

disebut jaringan granulasi. Matriks pembentuk fibroblas bermigrasi ke

luka sebagai respon terhadap sitokin dan growth factor yang dilepaskan

oleh sel inflamasi dan jaringan yang terluka. Fibroblas mulai mensintesis

matriks ekstraseluler baru dan kolagen yang tidak matang (Tipe III). Serat

kolagen membantu pembuluh darah untuk mensuplai luka. Deposisi

kolagen meningkatkan kekuatan peregangan luka dengan cepat dan

menurunkan materi penutupan luka. Saat kolagen dan Extra Cellular

Matrix (ECM) disintesa, sintesis matriks menghilang lalu pada permukaan

lapisan dermal luka terbentuk epitel baru yang menutup permukaan luka

(Peterson, 2004).
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Epitel tepi luka yang terdiri atas sel basal terlepas dari dasarnya dan

berpindah mengisi permukaan luka. Setelah itu, tempatnya akan diisi oleh

sel baru yang terbentuk dari proses mitosis. Pada saat permukaan luka

tertutup, proses fibroplasia dengan pembentukan jaringan granulasi akan

terhenti dan proses pematangan akan dimulai.

2.2.5 Fase Remodelling

Fase ini mencakup re-epiteliasasi, kontraksi luka, dan reorganisasi

jaringan ikat. (Morison, 1992) Fase remodelling merupakan fase terakhir

dari tahap penyembuhan luka serta merupakan fase terlama yang

berlangsung dari hari ke-21. Dibawah kendali growth factor dan sitokin,

matriks kolagen terus didegradasi, disintesis, direorganisasi, dan

distabilisasi oleh molekul pada luka. Fibroblas mulai hilang dan kolagen

tipe III akan digantikan oleh kolagen tipe I (Peterson, 2004).

Selama proses ini dihasilkan jaringan parut yang pucat, tipis dan

lemas, serta mudah digerakkan dari dasar. Telihat pengerutan maksimal

pada luka. Hal ini tercapai kira-kira 3-6 bulan setelah penyembuhan

(Sjamsuhidayat et al., 2004)

2.2.6 Penyembuhan Luka Pasca Pencabutan Gigi

Penyembuhan luka pasca pencabutan gigi ada 5 tahapan, yaitu:

1. Pembentukan gumpalan darah segera setelah pencabutan gigi

2. Pembentukan jaringan granulasi yang menggantikan gumpalan darah

3. Pembentukan jaringan granulasi oleh jaringan ikat

4. Pembentukan tulang fibrous

5. Penggantian tulang fibrous oleh trabekula tulang dan remodelling

tulang alveoli
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Setelah pencabutan akan timbul reaksi yaitu terjadi perdarahan yang

memenuhi soket, yang akan membantu membersihkan debris keluar

soket. Pembuluh darah yang rusak akan mengkerut dan beberapa saat

kemudian terbentuk bekuan darah yang terdiri dari fibrin, sel darah merah,

dan platelet. Platelet berfungsi untuk membekukan darah. (Ibsen and

Phelan, 2009).

Sehari setelah pencabutan akan terjadi kerusakan jaringan yang

menyebabkan timbulnya reaksi inflamasi akut. Neutrofil akan berpindah

dari mikrosirkulasi ke dalam jaringan yang terluka dan melakukan

fagositosis terhadap benda asing dan jaringan nekrotik. (Ibsen and

Phelan, 2009).

Pada hari ke-2, monosit berpindah dari mikrosirkulasi ke dalam

daerah luka dalam bentuk makrofag. Makrofag melanjutkan proses

fagositosis dengan cara yang sama seperti neutrofil yang sekarang

jumlahnya semakin berkurang. Jumlah fibroblas pada jaringan ikat yang

terluka meningkat, kemudian akan terjadi pembentukan jaringan kolagen

baru dengan menggunakan jala-jala fibrin.

Pada hari ke-3, setelah pencabutan gigi, epitel akan mulai

memperbanyak diri (proliferasi) di dalam permukaan bekuan darah.

Fibroblas juga akan mulai berproliferasi dan masuk ke dalam bekuan

darah tersebut. Pada hari ke-5, serat kolagen tumbuh secara berlebihan

dan mulai menghubungkan kedua tepi luka. Tujuh hari setelah

pencabutan, fibrin akan dihancurkan oleh enzim jaringan. Pada tepi luka

terus menerus terjadi proliferasi epitel dan mulai terlhat pembentukan

jaringan tulang pada dasar soket. (Ibsen and Phelan, 2009)
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Dua minggu setelah pencabutan, jaringan granulasi dan serabutnya

telah diremodelling sehingga menyebabkan jaringan menjadi kuat

jaringan baru ini disebut jaringan parut dan tampak lebih pucat atau putih

pada permukaan luka karena peningkatan jumlah serabut kolagen dan

penurunan vaskularisasi. Pada minggu ini, resorbsi oleh osteoklas tampak

nyata pada tepi tulang alveolar, sisa-sisa tulang selama pencabutan

tampak dalam proses resorbsi. (Ibsen and Phelan, 2009).

Syarat utama pada proses penyembuhan luka bekas pencabutan gigi

adalah terjadi perbaikan pada sirkulasi kapiler-kapiler yang rusak sewaktu

pencabutan gigi, sehingga jaringan ikat dapat dipertahankan dan serabut

kolagen dapat dibentuk dengan baik.

2.3 Makrofag

2.3.1 Definisi

Makrofag merupakan sel fagosit mononuklear/MN yang utama di

jaringan dalam proses fagositosis terhadap mikroorganisme dan

kompleks molekul asing lainnya. (Ukhrowi, 2011)

Sel-sel makrofag yang disebut juga histiosit, sel-sel debu, ataupun

sel-sel pengembara bertugas untuk fagositosis. (Bevelander and

Ramalay, 1979)

2.3.2 Asal

Makrofag biasanya berupa sel-sel besar dengan suatu inti

sederhana bulat yang eksentris letaknya dan suatu sitoplasma besar

berisi vakuola. Umumnya sel-sel ini bersifat aktif fagositik dan pada

tingkat mikroskop elektron, sitoplasma terlihat mengandung lisosoma,



13

fagosoma, dan sedikit zat-zat yang sebagian telah tercerna. (Bevelander

and Ramalay, 1979)

Gambar 2.3 Gambar sel radang makrofag pada luka

(Pewarnaan HE, 400 x) (Febram, 2010)

Mengenai asal-muasal sel-sel ini masih terdapat sedikit

pertentangan pendapat, tetapi pendapat paling kuat adalah bahwa sel

makrofag berasal dari sumsum tulang. (Bevelander and Ramalay, 1979)

Menurut Widjajanto (2005) bahwa ukuran makrofag yaitu sedang

sampai besar (15-80µm), sering dalam bentuk ameboid serta intinya bulat

atau lonjong.

2.3.3 Fungsi

Makrofag merupakan salah satu agen sistem pertahanan luas

dalam jaringan penyambung yang disebut sistem retikulo-endotel (RE).
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Sistem ini merupakan kumpulan sel yang berkaitan dengan fagositosis

dan pertahanan terhadap penyakit dalam jaringan yang tersebar luas

dalam tubuh. Makrofag tersebut melenyapkan bakteri, sel-sel mati,

sampah buangan dan bahan partikel asing dari cairan tubuh dan dari

matriks jaringan tubuh. (Bevelander and Ramalay, 1979)

2.3.4 Peran Makrofag pada Proses Penyembuhan Luka

Saat terjadi jejas menyebabkan terbentuknya lesi atau perlukaan,

maka proses penyembuhan luka melibatkan beberapa proses. Proses

yang terjadi pada penyembuhan luka meliputi proses inflamasi, diikuti

oleh proses proliferasi dan selanjutnya proses remodelling (Kumar et al.,

2007)

Pada saat fase inflamasi darah akan mengisi jaringan yang cedera

dan terpaparnya darah oleh kolagen akan menyebabkan terjadinya

degranulasi trombosit dan pengaktifan Hageman factor. Hal ini kemudian

akan memicu sistem biologis lain seperti pembentukan kinin dan

prostaglandin. Pembentukan kinin dan prostaglandin tersebut

menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas dari pembuluh

darah di daerah luka. Polimorfonuklear (PMN) terutama neutrofil adalah

sel pertama yang menuju ke daerah luka. Jumlahnya meningkat cepat

dan mencapai puncaknya pada 24-48 jam. (Trisari, 2006)

Elemen imun seluler yang berikutnya adalah makrofag. Sel ini

turunan dari monosit yang bersirkulisasi, terbentuk karena kemotaksis

dan migrasi. Muncul pertama 48-96 jam setelah terjadi luka dan mencapai

puncaknya pada hari ketiga. Makrofag berumur lebih panjang dari sel

PMN dan tetap di dalam luka sampai proses penyembuhan berjalan
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sempurna. Setelah makrofag akan muncul limfosit T pada hari kelima dan

mencapai puncak pada hari ketujuh. Sebaliknya dari PMN, makrofag dan

limfosit T penting keberadaannya pada proses penyembuhan luka

normal. Makrofag seperti halnya neutrofil melakukan fagositosis dan

mencerna organisme-organisme patologis dan sisa-sisa jaringan. (Trisari,

2006)

Makrofag juga melepas IL-12 yang menghasilkan CD-8 dan

mengaktifkan sel Natural Killer (NK) yang membantu makrofag dalam

dekontaminasi serta membersihkan sisa jaringan. Setelah luka berhasil

dibersihkan dari jaringan mati dan sisa material yang tidak berguna maka

dimulailah fase proliferasi. (Trisari, 2006)

2.4 Daun Mengkudu (Morinda citrifolia L.)

2.4.1 Definisi dan Morfologi Daun Mengkudu (Morinda citrifolia L.)

Gambar 2.4 Daun mengkudu (Hariana, 2005)
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Mengkudu merupakan tumbuhan asli Indonesia yang banyak

dimanfaat sebagai pewarna dan obat-obatan. Tumbuhan ini tumbuh di

tepi pantai, di kebun, bahkan di halaman rumah. Tumbuhan mengkudu ini

berbentuk pohon yang tingginya dapat mencapai 8 meter. Batangnya

pendek dan bercabang banyak. (Mangoting, 2005). Menurut Rukmana

(2002) batang tanaman ini keras dan tumbuhnya mengarah ke atas serta

cabang-cabangnya tumbuh mendatar.

Daun tanaman termasuk daun tunggal, terdiri atas satu helai daun

pada setiap tangkai daun (petiolus). Daun berbentuk lonjong dengan

ukuran panjang antara 10-40 cm dan lebar antara 15-17 cm, tergantung

tingkat kesuburan tanaman. Permukaan daun bagian atas berwarna hijau

mengkilap, sedangkan permukaan bagian bawah berwarna hijau agak

pucat. Tangkai daun pendek dan melekat pada batang atau cabang serta

berselang-seling atau berpasangan. Daun tampak rimbun; semakin subur

pertumbuhan tanaman, semakin besar ukuran daunnya. (Rukmana,

2002)

2.4.2 Taksonomi Daun Mengkudu (Morinda citrifolia L.)

Filum : Angiospermae

Sub-Filum : Dicotyledoneae

Divisio : Lignosae

Family : Rubiaceae

Genus : Morinda

Spesies : M. Citrifolia, L.

(Djauhariya, 2003)
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2.4.3 Kandungan Daun Mengkudu (Morinda citrifolia L.)

Mangoting (2005) menjelaskan bahwa dalam daun dan buah

mengkudu adalah alkaloid, saponin, flavonoid, terpenoid, zat pewarna

alami, zat antibakteri (acubin, L. asperuloside, alizarin, antrakinon), zat-

zat asam, zat-zat nutrisi (protein, vitamin, mineral), skopoletin, xeronine,

dan lain-lain. Daunnya juga mengandung polifenol.

Sumber lain juga menyebutkan bahwa daun mengkudu

mengandung zat kapur, zat besi, karoten, arginin, asam glutamat, tirosin,

asam askorbat, asam ursolat, dan thiamin. (Rukmana, 2002)

2.4.4 Manfaat Daun Mengkudu (Morinda citrifolia L.)

Beberapa senyawa kimia yang telah diketahui berkhasiat obat

adalah senyawa terpenoid, skolopeletin, acubin, alizrin, antraquinon, dan

xeronine. Acubin, alizrin, dan anthraquinone dapat membunuh berbagai

macam bakteri. Xeronine adalah salah satu alkaloid yang berfungsi untuk

mengaktifkan enzim-enzim dan mengatur serta membentuk struktur

protein. (Rukmana, 2002).

Yuliarti (2011) juga memaparkan bahwa fungsi utama xeronine

adalah mengatur bentuk dan rigiditas protein-protein spesifik yang

terdapat di dalam sel. Hal ini dikatakan penting karena apabila protein-

protein tersebut berfungsi abnormal maka tubuh akan mengalami

gangguan kesehatan.

Selain dimanfaatkan sebagai sayur, daun mengkudu yang masih

muda (pucuk) juga dapat digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan
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berbagai macam penyakit seperti obat peluruh empedu, sakit ginjal,

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

Secara empiris daun mengkudu dipergunakan sebagai kompres

untuk menyembuhkan bagian kulit yang luka, sendi yang terkilir, dan juga

mengurangi rasa nyeri. Di beberapa daerah, infusa daunnya dikonsumsi

sebagai minuman untuk pengobatan demam secara umum, pengobatan

malaria, dan sebagai analgesik. (Nayak, 2009; Rasal, 2008)

Baru-baru ini para peneliti Jepang menemukan zat antikanker

(damnacanthal) pada ekstrak mengkudu yang ternyata dinyatakan paling

efektif melawan sel-sel abnormal (sel prakanker) dibandingkan 500 jenis

ekstrak tumbuhan lain. (Yuliarti, 2011). Kardinan (2003) memaparkan

bahwa mengkudu bekerja sinergis dengan mikronutrien lain dalam tubuh

untu menghambat aliran darah yang menuju sel-sel tumor dan

mengontrol pertumbuhan tumor dengan merusak alat-alat peredaran

yang menyuplai darah menuju sel kanker. Dalam penelitian tersebut pun

dibuktikan bahwa mengkudu dapat memperpanjang umur tikus

percobaan.

2.4.5 Daun Mengkudu (Morinda citrifolia L.) pada Penyembuhan

Luka

Efek utama senyawa kimia dalam daun mengkudu yang berguna

untuk proses penyembuhan luka antara lain saponin sebagai anti bakteri,

tanin sebagai hemostatik serta astringensia, alkaloid berguna sebagai

analgetik, senyawa glikosida iridoid sebagai antiinflamasi, dan flavonoid

sebagai antioksidan dan antiinflamasi. (Wang dkk, 2002; West dkk, 2009)
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Penggunaan ekstrak etanol daun  mengkudu per oral membantu

mempercepat penyembuhan pada model perlukaan tikus. (Nayak, 2009;

Rasal 2008)

Daun tanaman yang mengandung flavonoid kuersetin dan rutin –

yang juga dilaporkan terdapat pada daun mengkudu dapat memperbaiki

proses penyembuhan luka pada fase awal yang diperlihatkan dari

regulasi ekspresi vascular endothelial growth factor (VEGF) dan

pembentukan kolagen tipe III. (Esimone, 2008)

Kolagen merupakan protein terbanyak pada matriks ekstraseluler

kulit, dan berfungsi untuk mengisi matriks ekstraseluler. Pada proses

penyembuhan luka, kolagen dibentuk sejak hari ke-3 dan akan tampak

nyata jumlahnya di hari ke-7 setelah luka dan mulai stabil dan terorganisir

mulai hari ke-14. Serabut kolagen dapat dibedakan dari matriks

ekstraseluler lainnya secara lebih spesifik dengan menggunakan teknik

pewarnaan khusus yaitu pewarnaan histokimia. (Granick et al, 2007;

Szpaderska et al, 2003)

Cluster of differentiation 34 (CD34) adalah suatu protein

membran, antigen endotel yang dapat digunakan sebagai penanda untuk

pertumbuhan pembuluh darah yang baru. Pada keadaan normal, CD34

diekspresikan pada sel endotel. Pembentukan pembuluh darah baru

dimulai pada hari ke-3 pasca perlukaan, kemudian meningkat sampai

akhirnya berkurang dan mulai stabil saat matriks ekstraseluler mulai

mengisi daerah yang hilang karena perlukaan sekitar hari ke-14.

Pemeriksaan imunohistokimia CD34 dan protein kolagen dapat
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membantu proses penyembuhan luka pada kulit. (Kumar et al, 2003;

Trubiani et al, 2003; Guo et al, 2009)

2.5 Tikus (Rattus novergicus)

Tikus jenis Rattus memiliki intelegensi tinggi, makhluk sosial, hidup

dalam 2 kelompok atau lebih. Tikus laboratorium jantan jarang berkelahi

seperti mencit jantan. Keuntungan dari pemakaian tikus sebagai hewan

percobaan ialah badan tikus lebih besar daripada mencit. Tikus juga lebih

tenang dan mudah ditangani di laboratorium.

Tikus putih yang digunakan sebagai hewan percobaan relatif resisten

terhadap infeksi dan sangat cerdas. Terdapat dua sifat yang

membedakan tikus dari hewan percobaan lain, yaitu bahwa tikus tidak

dapat muntah karena struktur anatomi pada tempat esofagus yang

bermuara ke lambung dan tikus tidak mempunyai kandung empedu.

Pada usia 4 minggu, biasanya berat tikus bervariasi antara 35-40

gram dan berat tikus dewasa rata-rata 200-250 gram, namun tergantung

pada galur.

2.5.1 Sistematika tikus

Tikus putih dalam sistematika hewan diklasifikasikan sebagai berikut:

Filum : Chordata

Subfilum : Vertebrata

Classis : Mammalia

Subclassis : Placentalia

Ordo : Rodentia

Familia : Muridae

Genus : Rattus
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Species : Rattus norvegicus

(Setiawan, 2010)

2.5.2 Anatomi Gigi Tikus

Seekor tikus memiliki 4 buah gigi incisivus, dua di rahang atas dan

dua di rahang bawah. Incisivus tikus memiliki fungsi untuk menggigit.

Pada bagian posterior terdapat gigi molar yang berfungsi untuk

menghancurkan atau menghaluskan makanan untuk ditelan. Tikus

memiliki 12 gigi molar, 6 di rahang atas dan 6 di rahang bawah (masing-

masing tiga buah untuk tiap sisi rahang). Tikus tidak memiliki gigi kaninus

dan premolar. Total gigi tikus adalah 16 buah dengan 8 gigi pada rahang

atas dan 8 gigi pada rahang bawah. Berikut adalah gambar kuadran gigi

tikus
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