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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Diabetes melitus 

2.1.1 Definisi dan klasifikasi diabetes mellitus 

Diabetes mellitus atau penyakit kencing manis merupakan sindrom yang 

ditandai dengan hiperglikemia kronik dan gangguan pada sistem metabolisme 

karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan karena defisiensi insulin atau 

resistensi jaringan terhadap insulin.
3 

Hiperglikemia kronik berhubungan 

dengan kerusakan jangka panjang dan disfungsi beberapa organ tubuh, 

terutama mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Komplikasi yang 

dapat ditimbulkan antara lain, aterosklerosis, neuropati, gagal ginjal, dan 

retinopati. Setengah dari populasi lansia yang menderita diabetes mellitus 

tidak mengetahui kalau mereka menderita diabetes karena dianggap sebagai 

perubahan fisiologis yang berhubungan dengan pertambahan usia.
9
 

Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (Perkeni) dan American Diabetes 

Assosiation (ADA) pada tahun 2010 mengklasifikasikan diabetes mellitus 

menjadi 4 tipe.
1
 Pertama, diabetes mellitus tipe 1  yang dikenal dengan istilah 

Insulin-Dependent Diabetes Mellitus (IDDM) disebabkan karena kerusakan 

sel beta pulau-pulau pankreas, autoimun atau idiopatik dan sering terjadi pada 

anak dan remaja. Kedua, diabetes mellitus tipe 2 yang dikenal dengan istilah 

non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM) sering ditemukan pada 

orang yang mengalami obesitas, sehingga mengakibatkan resistensi terhadap 
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insulin.
10 

Ketiga, diabetes mellitus tipe lain disebabkan karena defek genetik 

fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, 

endokrinopati, karena obat atau zat kimia, imunologis (jarang), dan sindroma 

genetik lainnya yang berhubungan dengan diabetes mellitus.
1 

Keempat, 

diabetes mellitus gestasional yang disebabkan karena tubuh ibu tidak dapat 

melawan efek hormon anti-insulin yang dihasilkan plasenta pada saat 

kehamilan.
10 

2.1.2 Patofisiologi diabetes mellitus tipe 2 

Diabetes mellitus tipe 2 biasanya dijumpai pada usia diatas 45 tahun yang 

dapat diakibatkan karena pola hidup yang tidak sehat seperti, konsumsi 

makanan tinggi lemak dan kolesterol, stres, merokok, kurangnya aktivitas fisik 

dan olahraga yang dapat memicu terjadinya resistensi insulin.
12

 Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesda) pada tahun 2013 menyebutkan bahwa pendapatan 

rendah, lingkungan, tingkat pendidikan dan pekerjaan juga sangat 

mempengaruhi kejadian diabetes mellitus.
13 

Mekanisme diabetes mellitus tipe 2 bersumber dari obesitas sentral yang 

mengandung lemak viseral lebih banyak dan secara metabolik lebih aktif 

daripada lemak perifer. Penumpukan sel lemak akan menyebabkan lipolisis, 

sehingga terjadi peningkatan NEFA di liver yang dapat menyebabkan 

resistensi insulin.
14

 Selanjutnya, terjadilah glukoneogenesis yang berasal dari 

sintesis hasil metabolisme non-karbohidrat, seperti laktat, gliserol, dan asam 

amino.
15

 Kemudian penurunan pemakaian glukosa yang terjadi di otot 

membuat sel pankreas menurunkan sekresi insulin. Sel lemak akan 
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mengeluarkan sitokin (adipositokin), seperti angiotensin, TNF α, resistin dan 

leptin. TNF α menyebabkan resistensi dengan cara menghambat aktifitas 

enzim tirosin kinase pada reseptor insulin dan menurunkan ekspresi glucose 

transporter-4 (GLUT-4) di sel lemak dan otot, akibatnya sekresi insulin 

mengalami penurunan dan terjadi hiperglikemia. Resistensi insulin semakin 

lama akan semakin berat dan menimbulkan manifestasi pada diabetes mellitus 

tipe 2. Resistensi insulin dan hiperglikemia menyebabkan perubahan 

metabolik, antara lain hipertensi, dislipidemia, peningkatan respon inflamasi 

dan koagulasi melalui mekanisme yang komplek, seperti disfungsi endotel dan 

stres oksidatif.
14 

2.1.3 Diagnosis diabetes mellitus 

Diabetes mellitus dapat didiagnosis berdasarkan gejala klinis dan tes 

kadar glukosa darah. Trias gejala klinik klasik yang khas pada diabetes 

mellitus, antara lain polyuria yaitu sering buang air kecil terutama di malam 

hari, polydipsia yaitu sering merasa haus, dan polyphagia yaitu sering merasa 

lapar disertai penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas.
16 

Kriteria yang menunjukkan seseorang menderita diabetes mellitus dapat 

ditentukan berdasarkan:
 

Tabel 2. Kriteria diabetes mellitus
12

 

Kriteria WHO (1998) NCEP ATPIII (2001) 

Obesitas sentral BMI > 30 kg/m
2
 dan/atau rasio 

lingkar perut/panggul >0,85 (laki- 

laki)  dan >0,9 (wanita) 

Lingkar perut >102 cm (laki 

laki), > 88 cm (wanita) 

Kenaikan 

tekanan darah 

> 140/90 mmHg atau dalam 

pengobatan 

> 130/85 mmHg atau dalam 

pengobatan 
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Kadar 

trigliserida 

> 150 mg/dL (1,7 mmol/L) > 150 mg/dL (1,7 mmol/L) 

Kadar HDL < 35 mg/dL (0,9 mmol/L) (laki 

laki), < 40 mg/dL (1,03 mmol/L) 

(wanita) 

< 40 mg/dL (1,03 mmol/L) 

(laki laki), < 50 mg/dL 

(1,29 mmol/L) (wanita) 

Gangguan 

metabolisme 

glukosa 

Diabetes melitus atau intoleransi 

glukosa terganggu dan/atau 

resistensi insulin 

> 110 mg/dL (6,1 mmol/L) 

Miroalbuminuria > 20ug/menit atau albumin/ 

kreatinin > 30 mg/g 

 

Diagnostik Diabetes melitus atau intoleransi 

glukosa terganggu dan/atau 

resistensi insulin ditambah dua atau 

lebih kriteria lain 

Minimal 3 dari kriteria 

  

Hasil tes glukosa darah juga dapat mendiagnosis seseorang menderita 

diabetes mellitus, seperti yang tertera pada tabel 3.
 

Tabel 3. Kriteria diagnosis berdasarkan kadar glukosa darah sewaktu dan puasa
16 

  Bukan DM Belum pasti DM DM 

Kadar glukosa darah 

sewaktu (mg/dl) 

Plasma vena 

darah kapiler 

< 100 

< 90 

110-199 

90-199 

≥ 200 

≥ 200 

Kadar glukosa darah 

puasa (mg/dl) 

Plasma vena 

darah kapiler 

<110 

<90 

110-125 

90-109 

≥ 126 

≥ 110 

 

Kadar glukosa darah terkontrol dapat dinilai dari hasil pemeriksaan kadar 

glukosa darah sebelum makan sebesar 80 sampai 120 mg/dl dan kadar glukosa 

darah 2 jam sesudah makan sebesar <140 mg/dl.
16 

Diagnosis diabetes mellitus juga dapat ditegakkan dengan melihat kadar 

HbA1c yang merupakan penanda glikemia jangka panjang. Apabila kadar 
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glukosa darah meningkat dalam beberapa minggu, maka kadar HbA1c juga 

mengalami peningkatan. Ikatan HbA1c yang terbentuk bersifat stabil dan 

dapat bertahan sesuai dengan usia sel darah merah yaitu hingga 2 sampai 3 

bulan, sehingga dapat mencerminkan rata-rata kadar glukosa darah dalam 

jangka waktu 2 sampai 3 bulan sebelum pemeriksaan.
17 

 

2.2. Lanjut usia 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia 

menetapkan bahwa batasan umur lansia di Indonesia adalah diatas 60 tahun.
5
 

Peningkatan taraf hidup dan umur harapan hidup merupakan indikator dari 

meningkatnya kesejahteraan rakyat suatu bangsa. Rencana pembangunan 

jangka menengah Kementerian Kesehatan menyatakan pada  tahun 2014 

diharapkan meningkat menjadi 72 tahun dari 70,6 tahun pada 2010.
18 

Pada kelompok lanjut usia, fungsi fisiologis akan mengalami penurunan 

akibat proses degeneratif seiring dengan peningkatan usia, sehingga muncul 

berbagai penyakit pada lansia, diantaranya hipertensi, stroke, diabetes mellitus 

dan radang sendi atau rematik. Masalah degeneratif ini menurunkan daya 

tahan tubuh lansia, akibatnya lansia rentan terkena infeksi terhadap penyakit 

menular, seperti tuberkulosis, diare, pneumonia dan hepatitis.
5 

Butler dan Lewis (1983) serta Aiken (1989) menyebutkan bahwa terdapat 

berbagai karakteristik lanjut usia yang bersifat positif, di antaranya keinginan 

untuk meninggalkan warisan, fungsi sebagai seseorang yang dituakan, 

kelekatan dengan objek-objek yang dikenal, perasaan tentang siklus 
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kehidupan, kreativitas, rasa ingin tahu dan kejutan, perasaan tentang 

penyempurnaan atau pemenuhan kehidupan, konsep diri dan penerimaan diri, 

kontrol terhadap takdir dan orientasi ke dalam diri, serta kekakuan dan 

kelenturan. Berdasarkan aspek-aspek positif tersebut, lansia memiliki potensi 

untuk tetap produktif, berprestasi, dan mengalami kepuasan dalam hidup.
19

 

Rongga mulut merupakan awal dari organ pencernaan yang memiliki 

peran sangat penting dalam pengaturan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. 

Terganggunya kesehatan rongga mulut menyebabkan berkurangnya nutrisi, 

akibatnya lansia semakin rentan terkena berbagai penyakit dan kualitas 

hidupnya menurun. Kesehatan rongga mulut yang terjaga dengan baik dapat 

membantu lansia untuk tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun 

ekonomis, sehingga tercapainya target pemerintah pada tahun 2025 berupa 

peningkatan usia harapan hidup menjadi 74 tahun.
20 

Seorang lansia yang menderita gangguan kronis membutuhkan beberapa 

obat yang secara umum memiliki efek samping dapat mengurangi curah 

saliva. Keadaan ini dapat mempengaruhi kesehatan rongga mulut lansia, 

akibatnya terjadi penurunan efisiensi mengunyah, menimbulkan masalah yang 

signifikan pada gigi dan rongga mulut, serta penurunan kualitas hidup lansia.
21 

2.3 Kesehatan Rongga Mulut 

Pemeliharaan kesehatan rongga mulut harus selalu diperhatikan agar 

selalu bersih, sehat, serta terhindar dari terjadinya karies, penyakit periodontal, 

bau mulut (halitosis), plak, dan sisa makanan. Miller (1882) menyatakan 
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bahwa kerusakan gigi adalah proses kemoparasiter yang terdiri atas dua tahap, 

yaitu (1) dekalsifikasi email yang menyebabkan terjadi kerusakan total email 

dan (2) dekalsifikasi dentin pada tahap awal yang diikuti oleh pelarutan sisa-

sisa yang telah melunak. Asam yang dihasilkan oleh bakteri asidogenik dalam 

proses fermentasi karbohidrat dapat mendekalsifikasi dentin. Berdasarkan 

teori ini karbohidrat, mikroorganisme, asam, dan plak gigi berperan dalam 

proses pembentukan karies.
22 

Rongga mulut merupakan awal dari saluran pencernaan. Di dalamnya 

terdapat alat-alat dan kelenjar pencernaan seperti jaringan keras yaitu gigi, 

jaringan lunak yaitu lidah, dan kelenjar-kelenjar saliva yang akan 

mensekresikan saliva.
20

 

2.3.1 Jaringan keras 

Jaringan keras yang terlibat dalam sistem pencernaan adalah gigi. Gigi 

berperan dalam mastikasi yaitu dengan memotong dan menghaluskan 

makanan yang terdiri dari lapisan-lapisan, seperti email yang merupakan 

lapisan terluar dari gigi, dentin, pulpa berupa rongga dalam gigi yang berisi 

serabut saraf dan pembuluh darah, dan akar gigi yang tertanam dalam gusi.
23 

2.3.2 Jaringan lunak 

Lidah merupakan jaringan lunak di rongga mulut yang berperan penting 

dalam proses pencernaan. Selain sebagai alat pengecap, lidah juga berfungsi 

untuk membantu mengaduk makanan dalam rongga mulut, membantu 

membersihkan mulut, membantu bersuara dan bicara, dan membantu 

mendorong makanan dalam proses penelanan.
20 
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2.3.3 Kelenjar saliva 

2.3.3.1 Anatomi dan histologi kelenjar saliva 

 

Gambar 1. Anatomi kelenjar saliva
24 

Saliva merupakan cairan kompleks pada rongga mulut yang tidak 

berwarna dengan konsistensi seperti lendir yang disekresi oleh mulut. Saliva 

disekresi oleh sepasang kelenjar saliva mayor yang terdiri dari sepasang 

kelenjar parotis, sepasang kelenjar submandibula, dan sepasang kelenjar 

sublingualis, serta sepasang kelenjar saliva minor yang terdiri dari sepasang 

kelenjar labialis, sepasang kelenjar bukalis, sepasang kelenjar palatina, dan 

sepasang kelenjar lingualis. Kelenjar saliva bermuara di rongga mulut akan 

menghasilkan saliva jika terdapat rangsangan dari ujung-ujung saraf di 

mukosa mulut. Rangsangan dipengaruhi oleh saraf simpatis dan parasimpatis 

yang terangsang secara langsung dan tidak langsung.
25 
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Gambar 2. Histologi kelenjar saliva
24 

 

Kelenjar saliva merupakan kelenjar merokrin yang bentuknya berupa 

tubuloasiner atau tubuloaveoler. Bagian dari kelenjar saliva yang 

menghasilkan sekret disebut asini.
 
Sel-sel penyusun asini/ alveoli kelenjar 

saliva dapat dibedakan menjadi asini serous, asini mukous, serta asini 

campuran serous dan mukous.
 
Asini serous menghasilkan sekresi berupa 

saliva yang jernih, seperti air yang berisi enzim ptialin yang terdiri dari sel-sel 

berbentuk piramid yang mengelilingi lumen kecil dan memiliki membran 

basalis. Pewarnaan dengan Hematoksilin Eosin (HE) terlihat warna lebih 

merah dengan inti bulat di tengah. Asini mukous tersusun  dari sel-sel kuboid 

sampai kolumner yang mengelilingi lumen kecil dan mempunyai membrana 

basalis yang hasil sekresinya, seperti lendir yang sekretnya sangat kental. 

Asini campuran memiliki struktur asini serous di bagian distal yang menempel 

pada bagian asini mukous, sehingga tampak seperti bulan sabit yang disebut 

dengan demiluner Gianuzzi.
20 
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2.3.3.2 Fungsi saliva 

Saliva memiliki beberapa fungsi, antara lain menjaga kelembaban dan 

membasahi rongga mulut, melumasi dan melunakkan makanan, sehingga 

memudahkan proses menelan dan mengecap rasa makanan, pencernaan 

karbohidrat oleh enzim ptialin dan amilase yang dimulai dari rongga mulut 

dan berhenti di lambung karena tidak bisa berfungsi dalam suasana asam, 

membersihkan rongga mulut dari sisa-sisa makanan, sisa sel, dan bakteri, dan 

mencegah infeksi. Fungsi ini dipertahankan dengan cara meningkatkan sekresi 

saliva yang dapat diukur melalui kecepatan saliva, jumlah, pH, dan 

viskositasnya.
25 

Mekanisme perlindungan dilakukan dengan membentuk suatu lapisan 

mukus pelindung pada permukaan membran mukosa yang akan bertindak 

sebagai penghambat terhadap iritan dan mencegah kekeringan, menghambat 

pembentukan plak dengan cara membersihkan mulut dari makanan, debris sel, 

dan bakteri melalui laju aliran saliva. Saliva juga dapat mengatur pH dalam 

rongga mulut, menghambat keausan gigi karena abrasi dan erosi dan mengatur 

aktifitas antibakterial.
26 
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2.3.3.2 Mekanisme sekresi saliva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saliva disekresi 0,5 sampai 1,5 liter/hari. Kecepatan aliran saliva 

bervariasi antara 0,1 sampai 4 ml/menit tergantung tingkat perangsangan 

saliva. Sembilan puluh lima persen saliva pada kecepatan 0,5 ml/menit 

disekresikan oleh kelenjar parotis, kelenjar submandibula dan sisanya saliva 

disekresikan oleh kelenjar sublingual dan kelenjar-kelenjar minor di lapisan 

mukosa mulut. Saliva disekresikan secara spontan dan berkesinambungan, 

meskipun rangsangannya tidak jelas. Stimulasi tingkat rendah secara terus-

menerus menyebabkan ujung-ujung saraf parasimpatis mengeluarkan saliva, 

sehingga mulut dan tenggorokan tetap basah setiap waktu.
25 

Sekresi saliva dapat ditingkatkan melalui refleks saliva terstimulasi dan 

tidak terstimulasi. Refleks saliva terstimulasi (stimulated saliva) dapat terjadi 

pada saat kemoreseptor atau reseptor tekanan yang ada di dalam rongga mulut 

Korteks 

serebrum 

Pusat saliva di 

medula oblongata 

Reseptor tekanan 

dan kemoreseptor 

di rongga mulut 

Saraf otonom 

Kelenjar saliva 

    Sekresi air liur 

Masukan lain 

Refleks tidak 

terstimulasi 

Refleks terstimulasi 

Gambar 3. Kontrol sekresi saliva
27 
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merespon terhadap adanya makanan. Reseptor tersebut memulai impuls pada 

serabut saraf afferen yang membawa informasi ke pusat saliva yang berada di 

medula oblongata, kemudian mengirimkan impuls melalui saraf otonom 

ekstrinsik ke kelenjar saliva untuk meningkatkan sekresi saliva. Refleks saliva 

yang tidak terstimulasi (unstimulated saliva) melakukan pengeluaran saliva 

tanpa adanya rangsangan pada rongga mulut, seperti berpikir, melihat, 

membaui, atau mendengar.
27 

Sekresi saliva sebagian besar berada dibawah kontrol sistem saraf otonom 

(simpatis dan parasimpatis). Rangsangan parasimpatis akan mengeluarkan 

saliva encer dalam jumlah besar dan kaya enzim, sedangkan stimulasi simpatis 

menghasilkan jumlah saliva lebih sedikit dengan konsistensi kental disertai 

mukus. Saliva disekresikan lebih sedikit pada keadaan simpatis, akibatnya 

mulut semakin kering dan kesehatan rongga mulut menurun.
26 

2.3.3.4 Komponen dan komposisi saliva  

Saliva memiliki komposisi yang terdiri dari 94% sampai 95,5% air, 

komponen organik dan anorganik. Komponen organik utama yaitu protein dan 

musin yang dapat ditemukan dari pertukaran zat bakteri dan makanan. 

Komponen lain yang ditemukan antara lain, lipid, glukosa, asam amino, 

ureum amoniak, dan vitamin. Protein yang secara kuantitatif penting adalah α-

amilase, protein kaya prolin, musin, dan immunoglobulin. Komponen 

anorganik dari saliva, antara lain Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Cl

-
, SO4

2-
, H

+
, PO4, dan 

HPO4
2-

.
 
Saliva mengandung protein, glikoprotein, karbohidrat, enzim ptialin 
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dan maltase, sel-sel epitel yang lepas, limfosit, serta igA yang dihasilkan oleh 

sel-sel plasma di jaringan ikat interstitial dari glandula saliva.
25 

 

2.3.3.5 Curah saliva 

Curah saliva mengalami perubahan karena beberapa faktor, yaitu (1) 

derajat hidrasi karena ketika cairan tubuh berkurang 8%, maka kecepatan 

aliran saliva berkurang dan menyebabkan dehidrasi, (2) posisi tubuh ketika 

berdiri aliran saliva dapat mencapai 100%, ketika duduk 69%, dan ketika 

berbaring 25%, (3) volume saliva mengalami penurunan sebesar 30-40% pada 

keadaan gelap, (4) puncak volume saliva terjadi pada siang hari dan menurun 

pada saat tidur di malam hari, (5) atropin dan obat kolinergik lainnya dapat 

menurunkan sekresi saliva, (6) volume aliran saliva pada lansia akan 

mengalami penurunan, sedangkan pada anak dan dewasa, volume dan 

kecepatan saliva meningkat, (7) efek psikis, seperti berbicara tentang makanan 

dan melihat makanan dapat meningkatkan curah saliva, sebaliknya berpikir 

tentang makanan yang tidak disuka akan menurunkan curah saliva, (8) sekresi 

saliva mengalami penurunan pada saat wanita mengalami menopause, dan (9) 

pria memiliki curah saliva lebih tinggi dibandingkan wanita karena ukuran 

kelenjar saliva pria lebih besar daripada wanita.
28 

2.3.3.6 Derajat keasaman/potensial of hydrogen (pH) saliva 

Saliva normal memiliki pH yang berkisar antara 6,5 sampai 7,5.
29 

Elektrolit dalam saliva secara kuantitatif dan kualitatif menentukan pH dan 

kapasitas larutan penyangga saliva. Diet kaya karbohidrat dapat menurunkan 

kapasitas larutan penyangga saliva dan meningkatkan metabolisme produksi 
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asam oleh bakteri-bakteri mulut. Peningkatan ion bikarbonat dapat 

meningkatkan laju aliran saliva, sehingga pH akan meningkat.
21

 

Beberapa proses fisiologis yang dipengaruhi oleh pH adalah aktifitas 

enzimatik, proses demineralisasi dan remineralisai jaringan keras serta ikatan 

zat asam. Penurunan pH dalam rongga mulut berakibat terjadinya 

demineralisasi elemen-elemen gigi dengan cepat, sedangkan pada kenaikan 

pH berakibat terbentuknya kolonisasi bakteri dan juga meningkatkan 

pembentukan kalkulus.
21 

Perubahan pH juga dipengaruhi oleh irama siang dan 

malam, diet, rangsangan kecepatan sekresi, jenis kelamin, status psikologis, 

usia, perubahan hormonal, penyakit sistemik, radioterapi, dan medikasi 

tertentu.
28 

 

2.3 Xylitol 

Xylitol adalah gula alkohol yang mempunyai atom karbon yang lebih 

pendek daripada pemanis lainnya.
  

Xylitol merupakan produk alami yang 

berasal dari metabolisme glukosa manusia, hewan, tumbuhan, dan beberapa 

mikroorganisme yang diproduksi dalam tubuh sebagai hasil metabolisme 

hingga 15 gram per hari dan dapat diekstraksi dari bahan serat kayu tanaman 

atau jagung.
29 

Non-esterified Fatty Acid yang merangsang resistensi terhadap insulin 

dapat dicegah dengan pemberian xylitol. Penggunaan xylitol secara terus-

menerus dalam jumlah kecil dapat meningkatkan faktor protektif pada saliva 

yang akan diabsorbsi dan dimetabolisme secara lambat, sehingga tidak terlalu 
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mempengaruhi insulin. Sepertiga xylitol yang dikonsumsi diabsorbsi di liver, 

sedangkan dua per tiga lainnya menuju ke saluran pencernaan, kemudian 

dipecah oleh bakteri usus menjadi asam lemak rantai pendek. Tubuh juga 

memproduksi xylitol dan memiliki enzim – enzim yang memecahnya, 

akibatnya dapat terjadi ketidaknyamanan selama beberapa hari setelah 

mengonsumsi xylitol, karena aktivitas enzimatik tubuh yang menyesuaikan 

dengan asupan xylitol yang lebih tinggi.
8 

Xylitol merupakan gula non fermentasi dan tidak dapat dirubah menjadi 

asam oleh bakteri mulut, sehingga dapat membantu mengembalikan 

keseimbangan asam / basa dalam  mulut. Lingkungan basa tidak selalu cocok 

dengan semua bakteri yang merusak kesehatan mulut, terutama Streptococcus 

mutans yang dapat  menghambat pembentukan plak. Xylitol berfungsi; 

menstabilkan kadar insulin dan hormon, melindungi dan menyembuhkan gigi 

dan gusi, meningkatkan mineralisasi enamel, dan merangsang aliran air saliva. 

Kemampuan untuk meningkatkan mineralisasi enamel dengan cara 

mengeraskan lesi karies dini juga dimiliki oleh xylitol.
31

 


