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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencabutan gigi merupakan tindakan yang umum dilakukan dalam praktik

kedokteran gigi. Pencabutan gigi yang ideal adalah pencabutan sebuah gigi atau

akar gigi yang utuh tanpa menimbulkan rasa sakit dengan trauma yang sekecil

mungkin pada jaringan penyangganya, sehingga luka bekas pencabutan gigi

akan sembuh secara normal dan tidak menimbulkan masalah setelah dilakukan

pencabutan gigi (Karalis, 2007). Pencabutan gigi akan menimbulkan trauma dan

luka pada soket gigi (Coulthard, 2003).

Luka adalah terputusnya kontinuitas atau hubungan anatomis jaringan Hunt,

2003). Luka disebabkan oleh rangkaian kejadian kompleks pada jaringan yang

terlibat. Proses reparasi pada umumnya diibaratkan pada kulit, dimana pola

biokimia dan kejadian seluler yang terjadi mirip dengan jaringan yang lain (Larry,

2004). Setelah terjadi luka akan terjadi proses penyembuhan luka. Secara umum

proses penyembuhan luka terdiri dari tiga fase yaitu fase inflamasi, fase

proliferatif, dan fase remodeling (Miloro, 2004).

Proses penyembuhan diawali dengan fase inflamasi. Pada saat jaringan

mengalami keradangan, maka fibroblas akan segera bermigrasi ke arah luka,

berproliferasi dan memproduksi matriks kolagen untuk memperbaiki jaringan yang

rusak (Janqueira, 2011). Fase inflamasi diikuti oleh fase proliferatif yang ditandai

dengan angiogenesis, deposisi kolagen, pembentukan jaringan granulasi,

epitelisasi, dan kontraksi luka. Fase proliferatif kemudian akan diikuti oleh fase

remodeling (Iba dkk, 2004). Pada proses penyembuhan luka akan terjadi

re-epitelialisasi yaitu proses kembalinya epitel yang hilang pada suatu luka.

Re-epitelisasi terjadi selama fase proliferatif (Shazita, 2011).

Penggunaan obat-obatan modern untuk mempercepat proses



penyembuhan luka pasca pencabutan gigi memiliki berbagai efek samping, hal ini

menyebabkan pengobatan beralih ke pengobatan alami yang memiliki efek

samping lebih minimal bahkan tanpa efek samping. Obat alami bisa didapat dari

berbagai macam tanaman dan buah. Salah satu buah yang dipercaya dapat

digunakan sebagai obat alami adalah alpukat. Alpukat merupakan salah satu

jenis buah yang digemari banyak orang, baik dewasa maupun anak-anak. Selain

karena rasanya enak dan mudah didapat, alpukat juga memiliki banyak

kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan. Menurut penelitian, alpukat dapat

digunakan sebagai obat sakit gigi, kencing manis, diabetes, antifungi, antibakteri,

hipertensi, menghambat pertumbuhan sel kanker, dan memperbaiki kondisi hati

yang rusak (Ashari, 2004).

Alpukat (Persea americana) memiliki kandungan unsaponifiables (sterol

nabati atau strerolin), yang terdiri dari senyawa biologis aktif termasuk sterols,

tocopherols, squalene, dan lipidic furans, serta mengandung vitamin A, C, D dan

E, protein, beta-carotenes, lecithin, fatty acids dan potassium. Buah alpukat

membantu mempercepat penyembuhan luka dan konstituen yang terdapat pada

ekstrak buah alpukat kemungkinan bertanggung jawab untuk mempercepat

pembentukan kolagen pada penyembuhan luka fase proliferasi. Aktivitas yang

mempercepat penyembuhan luka kemungkinan karena antioksidan, antimikroba,

vitamin atau beberapa aktivitas lain yang belum diketahui (Nayak et al, 2008).

Buah alpukat juga mengandung tanin, betakaroten, klorofil, vitamin E, dan

vitamin B-kompleks. Buah dan daun alpukat mengandung saponin, alkaloida, dan

flavonoida. Daun alpukat mengandung polifenol, quersetin, dan gula alkohol

persiit (Yuniarti, 2008). Penelitian lain menyebutkan metabolit sekunder yang

terdapat dalam daging buah alpukat antara lain glutation, lesitin, saponin, alkaloid,

flavonoid (Maharti, 2002). Saponin adalah senyawa glikosida yang terdiri dari

gabungan glukosa dengan sapogenin (Nadjib, 2009). Saponin memiliki berbagai



sifat farmakologis termasuk aktivitas sitotoksik (Podolak et al, 2010). Saponin juga

diketahui memiliki fungsi sebagai antiinflamasi (Andajani dan Maharddika, 2003).

Flavonoid merupakan suatu kelompok senyawa fenol terbesar yang ditemukan di

alam. Flavonoid memiliki kemampuan imunomodulator yang dapat mengaktivasi

makrofag (Titisani, 2005). Makrofag yang aktif berfungsi untuk melakukan

fagositosis, memproduksi TNF, perbaikan jaringan (fibroblas stimulating factor,

fibronectin, kolagenase), sitokin, dan memproduksi hormon pertumbuhan (growth

factor). Growth factor bertanggung jawab atas terjadinya inflamasi dan proses

mitogen fibroblas yang penting dalam proses penyembuhan luka serta berperan

pada re-epitelisasi dan membentuk pembuluh kapiler baru atau angiogenesis

(Simatupang, 2003).

Menurut penelitian, ekstrak buah alpukat juga memiliki aktivitas proinflamasi.

Ekstrak alpukat secara signifikan dapat meningkatkan kontraksi atau epitelisasi

luka, dan mempercepat pembentukan jaringan granulasi. Jaringan granulasi ini

terdiri dari fibroblas, kolagen, edema, dan pembuluh darah yang baru.

Peningkatan kontraksi luka mengindikasikan peningkatan sintesis kolagen.

Aktivitas proinflamasi pada buah alpukat dapat menarik makrofag ke daerah luka.

Makrofag menstimulasi kemotaksis dan proliferasi pada fibroblas dan menarik sel

endotel menuju luka dan menstimulasi proliferasi untuk merangsang terjadinya

angiogenesis (Midwood, 2004).

Dari uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh

ekstrak buah alpukat terhadap ketebalan lapisan epitel mukosa soket pasca

pencabutan gigi pada Rattus novergicus.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dikemukakan

adalah :

Apakah ekstrak buah alpukat (Persea americana) dapat

meningkatkan ketebalan lapisan epitel mukosa pada soket gigi pasca pencabutan

gigi pada Rattus novergicus?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum:

Mengetahui efek ekstrak buah alpukat (Persea americana) sebagai

zat yang dapat meningkatkan ketebalan lapisan epitel mukosa pada soket

gigi pasca pencabutan gigi pada Rattus novergicus.

1.3.2 Tujuan Khusus:

a. Mengukur ketebalan lapisan epitel mukosa pada soket gigi pasca

pencabutan gigi pada Rattus novergicus dengan atau tanpa pemberian

ekstrak buah alpukat selama tiga dan tujuh hari.

b. Mengetahui hubungan dosis dengan efek pada pemberian ekstrak buah

alpukat terhadap ketebalan lapisan epitel mukosa pada soket gigi

pasca pencabutan gigi pada Rattus novergicus.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Sebagai acuan bagi penelitian yang lebih mendalam mengenai efek

saponin dan flavonoid di dalam ekstrak buah alpukat (Persea americana)

sebagai agen yang dapat mempercepat proses penyembuhan luka pasca

pencabutan gigi Rattus novergicus.



1.4.2 Manfaat Klinis

Sebagai dasar untuk penelitian lanjutan tentang pemanfaatan ekstrak

buah alpukat terhadap penambahan ketebalan lapisan epitel mukosa soket

guna mempercepat proses penyembuhan luka pasca pencabutan gigi.


