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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di bidang kedokteran gigi, ulserasi merupakan lesi umum yang sering 

dijumpai. Ulserasi yang paling sering ditemukan adalah SAR (Stomatitis Aphtosa 

Recurrent) yang bersifat kambuhan (Regezzi, 2008). Bagi orang yang menderita 

SAR dengan frekuensi yang sangat tinggi akan merasa sangat terganggu karena 

menimbulkan rasa terbakar disertai rasa sakit sewaktu makan, menelan dan 

berbicara (Scully, 2003). Dari data di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo tahun 

2003-2004 didapatkan prevalensi SAR 17,3% (Harahap, 2006). SAR disebabkan 

oleh berbagai faktor, yaitu: trauma (panas, kimia, elektrik), infeksi bakteri, 

genetik, gangguan immunologi (HIV/AIDS), alergi dan sensitifitas, stres, 

defisiensi nutrisi, hormonal, merokok, penyakit sistemik, sodium lauryl  sulphate  

(SLS) dan obat-obatan (Cawson dan Odell, 2002). 

Saat ini, pengobatan yang digunakan untuk penyembuhan ulser pada 

rongga mulut, salah satunya menggunakan Triamcinolone acetonide 0,1%. 

Triamcinolone acetonide 0,1% memiliki efek antiinflamasi, antialergi dan 

analgesik sehingga dapat mempercepat penyembuhan ulser dan mengurangi 

keparahan lesi. Tetapi dalam penggunaannya obat ini dapat menyebabkan oral 

candidiasis, sehingga diperlukan alternatif pengobatan yang lain (Scully, 2006). 

Indonesia mempunyai kekayaan flora dan fauna yang dapat digunakan 

sebagai obat, salah satunya adalah penggunaan topikal lendir bekicot (Achatina 

fulica) pada luka bakar. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Priosoeyanto (2005) membuktikan bahwa lendir bekicot (Achatina fulica)
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mampu menyembuhkan luka bersih dua kali lebih cepat daripada luka yang 

diberikan larutan normal saline. Lendir bekicot (Achatina fulica) mengandung 

heparan sulfat, heparin dan kation divales, seperti tembaga (II). Heparan sulfat 

berperan dalam merangsang rekrutmen sel radang, salah satunya adalah limfosit 

(Dewi, 2010). 

Penyembuhan luka merupakan proses kompleks dan dinamis dari 

perbaikan struktur sel dan jaringan. Penyembuhan luka melibatkan berbagai 

reaksi, yaitu fase inflamasi, proliferasi dan maturasi. Normalnya penyembuhan 

luka terjadi dalam waktu 7-21 hari tergantung seberapa dalam dan lebar defek 

pada luka. Inflamasi merupakan fase awal dari proses penyembuhan luka. 

Reaksi inflamasi berguna sebagai proteksi terhadap jaringan yang mengalami 

kerusakan untuk tidak mengalami infeksi dan meluas tak terkendali (Nugroho, 

2005; Sudrajat, 2006). Fase inflamasi terjadi beberapa saat setelah terbentuk 

luka. Keberadaan limfosit pada fase inflamasi muncul pada hari ke-5 dan 

mencapai puncak pada hari ke-7 (Syamsuhidajat, 2005). Pada beberapa 

penelitian, limfosit ikut berperan mengatur penyembuhan luka. Limfosit akan 

melepaskan limfokin (interferon Ɣ) yang berperan terhadap agregrasi makrofag. 

Setelah diaktifkan oleh limfosit, makrofag menghasilkan Nitric Oxide (NO) dan 

Reactive Oxigen Spesies (ROS) yang berperan dalam fagositosis. Makrofag juga 

melepaskan faktor pertumbuhan, yaitu Transforming Growth Factor (TGF-β) dan 

Vascular Endothelial Growth Factor (VeGF) yang mengawali dan mempercepat 

pembentukan formasi jaringan granulasi berupa, fibroblas dan angiogenesis 

sehingga terjadi  penyembuhan luka (Robbins, 2003; Widjajanto, 2005; Alderton, 

2001).  
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin meneliti pengaruh gel lendir 

bekicot (Achatina fulica) terhadap jumlah limfosit pada proses penyembuhan 

ulser mukosa tikus putih (Rattus norvegicus). Dalam penelitian ini, ulserasi pada 

mukosa tikus putih (Rattus norvegicus) dibuat dengan cara diinduksi panas yang 

dihasilkan ujung sement stopper kedokteran gigi (Setianingtyas, 2012). Lendir 

bekicot diformulasikan dalam bentuk gel, karena sediaan gel mengandung 

banyak air sehingga bersifat mendinginkan mukosa (Sudjono, 2013). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah gel lendir bekicot (Achatina fulica) berpengaruh terhadap  jumlah 

limfosit pada proses penyembuhan ulser mukosa tikus putih (Rattus norvegicus) 

yang diinduksi panas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh gel lendir bekicot (Achatina fulica) terhadap  jumlah 

limfosit pada proses penyembuhan ulser mukosa  tikus putih (Rattus norvegicus) 

yang diinduksi panas. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui jumlah limfosit hari kelima pada proses penyembuhan ulser 

mukosa tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi panas dan tidak 

diberikan perlakuan. 

2. Mengetahui jumlah limfosit hari kelima pada proses penyembuhan ulser 

mukosa tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi panas setelah aplikasi 

Triamcinolone acetonide 0,1%. 
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3. Mengetahui jumlah limfosit hari kelima pada proses penyembuhan ulser 

mukosa tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi panas setelah aplikasi 

gel lendir bekicot (Achatina fulica). 

4. Menganalisa perbedaan jumlah limfosit hari kelima pada proses 

penyembuhan ulser mukosa tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi 

panas pada kelompok yang tidak diberikan perlakuan, setelah aplikasi 

Triamcinolone acetonide 0,1% dan setelah aplikasi gel lendir bekicot 

(Achatina fulica). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Akademik 

Menambah ilmu pengetahuan tentang pengaruh gel lendir bekicot 

(Achatina fulica) terhadap jumlah limfosit pada proses penyembuhan ulser 

mukosa tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi panas. 

1.4.2   Manfaat Praktis 

Memberikan informasi ilmiah dan alternatif pengobatan kepada 

masyarakat mengenai penggunaan bahan obat alamiah dari lendir bekicot 

(Achatina fulica) yang diformulasikan dalam bentuk gel guna menyembuhkan 

ulser pada mukosa rongga mulut. 

 

 

 


