
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pasta gigi 

2.1.1 Definisi pasta gigi 

 Pasta gigi adalah bahan semi aqueous yang digunakan bersama-sama sikat 

gigi untuk membersihkan deposit dan memoles seluruh permukaan gigi serta 

memberi rasa nyaman pada rongga mulut. Penambahan aroma akan memberikan 

rasa nyaman dan menyegarkan pada rongga mulut.11 

 Definisi pasta gigi yang dikeluarkan oleh American Council on Dental 

Therapeutics (1970). Pasta gigi adalah suatu bahan yang digunakan dengan sikat 

gigi untuk membersihkan tempat-tempat yang tidak dapat dicapai. Menyikat gigi 

menggunakan pasta gigi dianjurkan dua kali sehari, yaitu sesudah makanan dan 

sebelum tidur.12 

2.1.2 Kandungan pasta gigi 11 

 Secara umum, kandungan pasta gigi sebagai berikut : 

1. Bahan abrasif, merupakan bahan utama pada pasta gigi, menyusun 30-

40% kandungan pasta gigi. Bahan abrasif berfungsi untuk 

membersihkan dan memoles permukaan gigi tanpa merusak email, dan 

mencegah akumulasi stain. Bahan yang sering digunakan antara lain 

Natrium bikarbonat, Kalsium karbonat dan Kalsium sulfat. 

2. Bahan pelembap, berfungsi sebagai pencegah penguapan air dan 

mempertahankan kelembapan pasta. Bahan yang sering digunakan 



antara lain gliserin, sorbitol, dan air. Bahan pelembap ini menyusun 10-

30% kandungan pasta gigi. 

3. Bahan pengikat, berfungsi sebagai pengikat semua bahan dan membantu 

memberi tekstur pada pasta gigi. Bahan yang sering digunakan antara 

lain karboksimetil selulosa, hidroksimetil selulosa, dan carrageenan. 

4. Deterjen, berfungsi sebagai penurun tegangan permukaan dan 

melonggarkan ikatan debris dengan gigi yang akan membantu gerakan 

pembersihan sikat gigi. Bahan yang sering digunakan antara lain 

Natrium Lauryl Sulfat (SLS) dan Natrium N-Lauryl Sarcosinate. 

5. Bahan pengawet, berfungsi sebagai pencegah kontaminasi bakteri dan 

mempertahankan keaslian produk. Bahan yang biasa digunakan adalah 

formalin,alcohol dan natrium benzoat. 

6. Bahan pemberi rasa, berfungsi sebagai penutup rasa bahan-bahan lain 

yang kurang enak, terutama SLS dan memenuhi selera pengguna. Bahan 

yang sering digunakan antara lain peppermint, menthol, eucalyptus dan 

sakarin. 

7. Air, berfungsi sebagai pelarut pada sebagian bahan dan 

mempertahankan konsistensi dari pasta gigi. 

8. Bahan terapeutik, ada beberapa bahan aktif yang memiliki fungsi terapi 

bagi kesehatan gigi dan mulut, antara lain : 



8.1 Fluorida, berfungsi sebagai anti karies dan berfungsi sebagai 

remineralisasi karies awal. Bahan yang sering digunakan antara 

lain natrium monofluorofosfat dan natrium fluorida. 

8.2 Bahan densitasi, berfugsi untuk mengurangi atau menghilangkan 

sensitivitas dentin dengan cara efek desensitisasi langsung pada 

serabut syaraf. Bahan yang biasa digunakan antara lain Strontium 

klorida, Strontium asetat, Kalium nitrat dan Kalium sitrat. 

8.3 Bahan anti-kalkulus, berfungsi sebagai penghambat mineralisasi 

plak dan mengubah ph untuk mengurangi pembentukan kalkulus. 

Bikarbonat ditambahkan untuk mengurangi keasaman plak gigi. 

 

 

Gambar 1. Pasta gigi13 

 



2.2  Fluorida 

Fluorida yang sebelumnya disebut fluorine, merupakan elemen kimia yang 

bersifat sangat elektronegatif. Oleh karena itu tidak pernah ditemukan dalam 

bentuk eleman bebas.14,15 Tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan hewan adalah 

sumber fluorida.16 

Ion-ion fluor 96% diabsorbsi melalui saluran pencernaan yakni pada lambung 

dan usus kecil. Setelah masuk pencernaan, fluor diabsorbsi selama 30-90 menit, 

terutama melalui mukosa usus dan lambung. Absorbsi fluor berlangsung lebih 

cepat bila lambung kosong. Konsentrasi tinggi ion fluor yang keluar dari mukosa 

pada saluran sistem pencernaan akan melewati konsentrasi yang lebih rendah 

secara fisikokimiawi pada daerah sekitar mukosa intestinal dan sistem 

sirkulasi.17 

Distribusi fluor berlangsung cepat mengikuti dosis fluor dalam rongga mulut. 

Konsentrasi fluor dalam darah akan mencapai puncaknya sekitar satu jam setelah 

konsumsi fluor dan selanjutnya akan menurun. Empat jam kemudian konsentrasi 

fluor dalam plasma akan menjadi normal kembali, yakni sekitar 0,10 sampai 

0,15 ppm. Sekitar 75% fluor akan disimpan dalam plasma, dan keseimbangannya 

terdapat dalam sel darah merah. 90% fluor dalam plasma terikat dan bersifat 

non-exchangeable.17 

90-95% fluor dalam tubuh akan diekskresikan melalui urin. Selain itu sekitar 

5-10% dapat diekskresikan juga melalui feses, keringat, kelenjar air susu, 

kelenjar saliva, dan cairan gingiva. Tetapi dalam jumlah yang sangat kecil. 17 



Adanya kalsium, magnesium, dan alumunium dapat mengurangi absorbsi 

fluorida sehingga zat-zat ini sebaiknya dikonsumsi 3 jam sesudah/sebelum 

konsumsi fluorida.18 

Fluorida di dalam tubuh terdapat pada darah dan tulang. Saat proses 

pembentukan tulang baru, fluorida akan menstimulasi aktivitas osteoblast.16 

Penggunaan fluorida pada anak prasekolah dapat meningkatkan densitas tulang 

belakang.19 

Efek fluorida terhadap pencegahan karies gigi mulai dikenal sejak 

ditemukannya kejadian kerusakan gigi yang rendah pada daerah yang suplai 

airnya mengandung fluorida konsentrasi tinggi. Namun, di beberapa daerah, 

konsentrasi fluorida yang terlalu tinggi (>2 mg F/hari) dalam air dapat 

mengakibatkan fluorosis. Konsentrasi optimal fluorida dalam air adalah 0,7-1,2 

mg/l.20  

Menurut The American Dental Association, masyarakat yang tinggal di 

daerah dengan suplai air nonfluoridasi (<0,3 mg F/l) seperti di Indonesia 

dianjurkan untuk mengkonsumsi suplemen fluorida. Anak berusia 0-2 tahun 

dianjurkan untuk mengkonsumsi 0,25 mg F/hari. Sedangkan anak berusia 2-3 

tahun dianjurkan untuk mengkonsumsi 0,5 mgF/hari dan 1,0 mg F/hari untuk 

anak berusia 3-13 tahun.20 

Fluorida selain didapatkan dalam air dan suplemen, juga didapatkan dalam 

pasta gigi.19 Kosentrasi rata-rata fluorida dalam pasta gigi yang dijual bebas 

adalah sebesar 1 mg F/g dimana 1 gram setara dengan 12 mm pasta gigi pada 



sikat gigi.22 Penggunaan pasta gigi yang mengandung fluorida konsentrasi tinggi 

(>1,5 mg/cm) pada anak dianjurkan mulai usia 5 tahun agar penelanan pasta gigi 

secara terus menerus dapat diminimalkan. Saat anak menyikat gigi menggunakan 

pasta gigi sebanyak 2,25 mg F (1,5 cm) dan hanya setengahnya tertelan, maka 

konsentrasi fluorida dalam sistem peredaran darah anak akan menjadi terlalu 

tinggi. Untuk anak prasekolah, pasta gigi yang dianjurkan adalah yang 

mengandung fluorida < 600 ppm,  walaupun konsentrasi ini dinilai masih kurang 

efektif dibandingkan pasta gigi standar yang mengandung konsentrasi fluorida 

1000-1500 ppm.23 

Intoksikasi fluorida akut maupun kronik dapat terjadi akibat konsumsi yang 

berlebih. Hal ini akan terjadi saat mengkonsumsi fluorida dengan dosis sangat 

tinggi atau mengkonsumsi fluorida sebanyak 20-80 mg/hari dalam jangka waktu 

lama.16  

 

2.3 Lambung 

2.3.1 Anatomi dan fisiologi lambung 

 Lambung merupakan organ penting pencernaan berbentuk J, terletak pada 

bagian superior kiri rongga abdomen di bawah diafragma. Semua bagian, kecuali 

sebagian kecil terletak di sebelah kiri garis tengah. Ukuran dan bentuk setiap 

individu bervariasi. Secara anatomi lambung terdiri dari kardia, fundus, korpus 

dan pylorus. Fungsi lambung antara lain, penyimpanan makanan, produksi 

kimus, digesti protein, produksi mucus dan produksi faktor intrinsik, suatu 



glikoprotein yang disekresi sel parietal. Sekresi kelenjar lambung menurut 

bagian-bagian histologi lambung :  

1) Kelenjar kardia hanya mensekresi mucus 

2) Kelenjar fundus-korpus terdiri dari sel utama (chief sel) mensekresi 

pepsinogen, Sel parietal mensekresi asam klorida (HCL) dan faktor 

intrinsik, serta sel leher mukosa mensekresi mukus. 

3) Kelenjar pylorus di antrum pylorus mensekresi mukus dan gastrin. 

 Tahap-tahap fisiologis sekresi HCL lambung, terdiri dari 3 tahap : 

1) Tahap sefalik 

diinisiasi dengan melihat, merasakan, membaui dan menelan   

makanan,yang dimediasi oleh aktivitas vagal. 

2) Tahap gastrik  

meliputi stimulator reseptor regangan oleh distensi lambung 

dandimediasi oleh impuls vagal serta sekresi gastrin dan sel endokrin 

(sel G) di kelenjar – kelenjar antral. Sekresi Gastrin dipicu oleh asam 

amino peptide di  lumen dan mungkin distimulasi vagal. 

3) Tahap intestinal  

terjadi setelah kimus meninggalkan lambung dan memasuki 

proximal usus halus yang memicu terjadinya faktor dan hormon. 

Sekresi lambung distimulasi oleh sekresi gastrin duodenum, melalui 

sirkulasi menuju lambung. Sekresi dihambat oleh hormon-hormon 

polipeptida yang dihasilkan duodenum jika PH < 2 dan jika ada 



makanan berlemak. Hormon-hormon ini meliputi gastric inhibitory 

polypeptide (GIP), sekretin, kolesistokinin dan hormon pembersih 

enterogastron. 24,25 

 Signal yang menyebabkan aktivasi pompa proton pada sel parietal meliputi, 

asetilkolin dihasilkan dari aferen chepalic-vagal atau vagal lambung, 

menstimulasi sel-sel parietal melalui 3 reseptor yaitu kolinergik-muskarinik 

menghasilkan peningkatan Ca2+ sitoplasma dan berakibat aktivasi pompa proton. 

Gatrin mengaktivasi reseptor gastrin sehingga meningkatkan Ca2+ sitoplasma 

dalam sel parietal. Sel-sel Enterochromaffin-like (ECF) memainkan peranan 

sentral, gastrin dan aferen vagal untuk menginduksi reseptor H2 pada sel-sel 

parietal. Cara ini dianggap paling penting untuk aktivasi pompa proton.25 

 Aktivasi beberapa reseptor pada permukaan sel parietal menghambat 

produksi asam. Reseptor tersebut meliputi reseptor somatostatin,prostaglandin 

seri E dan faktor pertumbuhan epidermal.25 



 

 

Gambar 2. Anatomi lambung26 

 

2.3.2 Histologi lambung 

 Lambung terdiri dari beberapa lapisan dari sebelah dalam yaitu tunika 

mukosa (epitel, lamina propria, muskularis mukosa), submukosa, tunika 

muskularis dan tunika serosa.27 

 Tunika mukosa pada pembagian lain terdiri dari 2 bagian yaitu bagian 

foveolar superfisial dan bagian kelenjar, yang lebih dalam. Bagian foveolar 

secara keseluruhan relatif seragam,meliputi sel-sel epitel permukaan yang juga 

melapisi lubang-lubang yang menuju ke dalam lekukan berbentuk corong yang 

disebut foveola gastrika. Sel-sel epitel permukaan merupakan epitel kolumner 

simpleks non goblet mensekresi mukus dan bersama-sama membentuk kelenjar 



sekretorik. Pada epitel bagian pylorus melanjutkan diri ke epitel kolumner 

simpleks duodenum. Bagian kelenjar yang lebih dalam menunjukkan perbedaan 

besar dalam hal ketebalan dan kelenjar penyusun pada bagian lambung yang 

berbeda.28 

 Kelenjar-kelenjar lambung yang terletak di lamina propia tunika mukosa 

dan bermuara ke dasar sumuran gaster terdiri dari kelenjar fundus, kelenjar 

korpus-fundus dan kelenjar pylorus. Pada tiap kelenjar tubulosa terdiri atas 3 

bagian : korpus sebelah dalam, leher di tengah, dan ismus di atas. Melalui ismus, 

kelenjar terbuka ke dasar foveola. 

 Kelenjar korpus-fundus terdiri dari sel utama,sel parietal,sel mukosa leher 

dan sel endokrin. Sel utama (Chief cell= sel zimogenik) terdapat dalam jumlah 

besar, terutama di korpus kelenjar korpus-fundus. Sel ini mengandung granula 

zymogen di apical, berisi pepsinogen yang merupakan pendahulu enzim 

proteolitik pepsin. Sel parietal mensekresi asam klorida (HCL) dari getah 

lambung dan terdapat dalam jumlah banyak di leher kelenjar. Sitoplasma sel 

parietal sangat asidofil, karena itu tampak sangat merah pada sajian yang 

diwarnai hemotoksilin dan eosin. Sel mukosa leher terletak di antara sel parietal 

di leher kelenjar. Sel endokrin dijelaskan di bawah dalam kaitan nya dengan 

penjelasan kelenjar pylorus.29 

 Kelenjar pylorus juga berbentuk tubulosa simpleks, terdiri dari sel endokrin 

dan sel mukosa. Sel-sel endokrin terdiri atas sel-sel yang menghasilkan hormone 

yang tersebar, biasanya soliter, terdapat di sepanjang traktus gastrointestinal dan 



di pulau Langerhans pancreas. Pada mukosa gaster manusia, sel-sel endokrin 

yang berkembang baik adalah sel penghasil gastrin (sel G) yang terletak di 

sepertiga tengah kelenjar pylorus dari antrum dan sel penghasil somatostatin (sel 

D) terdapat di kelenjar antrum pylorus dan sebagian kecil di kelenjar fundus-

pilorus. Sel-sel endokrin yang lain di antaranya, sel-sel D (variasi sel D) terdapat 

di mukosa antrum yang menghasilkan vasoactive intestinal peptide (VIP), sel-sel 

enterokromafin ( sel ECN) berisi serotonin yang terdapat di mukosa antrum 

disebut juga sel argentafin.29 

 Kelenjar kardia terdapat di bagian kardia, di sekeliling lubang esophagus 

dan merupakan kelenjar tubular yang bercabang banyak. Sel-sel nya adalah 

mukosa dan menyerupai sel mukosa kelenjar pilorus.29 

 Lamina propia berisi jaringan ikat longgar yang kaya dengan sel retikuler 

(fibroblast,sel plasma,limfosit kecil, makrofag,leukosit,eosinofil dan sel mast) 

juga mengandung banyak pembuluh darah dan sejumlah serat saraf tak 

bermielin. Tunika muskularis mukosa juga terdiri atas lapisan sirkuler sebelah 

dalam dan lapisan longitudinal sebelah luar, karena lapisan tersebut saling 

bertautan maka mungkin ada 3 atau 4 lapisan.29 

2.3.3 Pertahanan mukosa lambung 

Pertahanan mukosa melindungi mukosa lambung dari autodigesti, yaitu : 

1) Sekresi mukus : lapisan tipis pada permukaan mukosa lambung. 

Cairan yang mengandung asam dan pepsin keluar dari kelenjar 

lambung melewati lapisan permukaan mukosa dan memasuki lumen 



lambung secara langsung tanpa kontak langsung dengan sel-sel 

epitel permukaan lambung. 

2) Sekresi bikarbonat : sel-sel epitel permukaan lambung mensekresi 

bikarbonat ke zona batas adhesi mukus, membuat PH 

mikrolingkungan netral pada perbatasan dengan sel epitel. 

3) Pertahanan epitel : tautan interseluler menjadi pertahanan dari difusi 

balik ion hidrogen. 

4) Aliran darah mukosa : suplai darah mukosa menyediakan oksigen, 

bikarbonat dan nutrient untuk sel-sel epitel. 

5) Sintesis prostaglandin : produksi prostaglandin mempengaruhi 

banyak komponen lain dari pertahanan mukosa, misalnya 

prostaglandin merangsang produksi mukus dan bikarbonat, yang 

mana akan menghambat sekresi asam sel parietal.Di samping itu, 

aksi vasodilatasi dari prostaglandin E dan I akan meningkatkan 

aliran darah mukosa. Obat-obat yang menghambat sintesis 

prostaglandin misalnya NSAID dan obat-obat mirip aspirin seperti 

parasetamol akan menurunkan sitoproteksi dan memicu perlukaan 

mukosa lambung dan ulserasi. 25,29 



 

Gambar 3. Gaster Mukosa, Submukosa, dan Muskularis  
(potongan melintang) Pulasan hematoksillin-eosin26 

 

 

Gambar 4. Gaster Fundus (potongan melintang) 
Pulasan hematoksillin-eosin26 

 



 

 

Gambar 5. Gaster pilorus (potongan melintang) 
Pulasan hematoksillin-eosin26 

 
 

 
 

2.3.4 Patogenesis iritasi mukosa lambung 

 Destruksi mukosa lambung diduga merupakan faktor penting dalam 

pathogenesis iritasi lambung.Aspirin,alkohol, garam empedu dan zat-zat lain 

yang mengiritasi mukosa lambung seperti kafein dalam kopi mengubah 

permeabilitas sawar epitel, memungkinkan difusi balik asam klorida dengan 

akibat kerusakan jaringan khususnya pembuluh darah. Histamin dikeluarkan, 

merangsang sekresi asam dan pepsin lebih lanjut dan meningkatkan 

permeabilitas vaskuler terhadap protein. Mukosa menjadi edema dan sejumlah 

besar protein plasma dapat hilang. Mukosa kapiler dapat rusak, mengakibatkan 

hemoragi intestinalis dan perdarahan.30 

 Morfologi iritasi mukosa lambung 



 Iritasi atau erosi lambung adalah kehilangan integritas yang karakteristik 

dari mukosa lambung yang terbatas pada mukosa dan tidak meluas di bawah 

muskularis mukosa. Iritasi dapat berupa hiperemi ringan dan edema disertai 

sebukan sel radang, limfosit, makrofag, kadang-kadang PMN, eosinofil pada 

lapisan permukaan dari lamina propia. Kadang-kadang terjadi pelepasan 

mukosan setempat dan jarang mengenai seluruh mukosa.25
 

2.4 Fluorosis 

 Fluorosis adalah dampak dari asupan fluorida yang berlebihan pada tubuh, ditandai 

dengan timbulnya belang pada enamel saat masa erupsi gigi. Tingkat keparahan 

fluorosis tergantung pada seberapa besar jumlah fluorida yang tertelan, waktu, 

kerentanan individu misalnya berat badan penderita.15  

Fluorosis dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu: 

1) Fluorosis skeletal 

Fluorida biasanya digunakan sebagai treatment osteoporosis. 

Penggunaannya dapat meningkatkan kepadatan trabekula tulang, 

mendeformitas tulang, mengkompresi spinal, dan membatasi gerak 

sendi. Namun penggunaan fluorida jangka panjang dapat 

menyebabkan defisiensi kalsium dan mengganggu stimulasi 

pertumbuhan tulang. Oleh karena itu penggunaan fluoride jangka 

panjang harus dikombinasikan dengan pemberian kalsium dan 

terkadang juga vitamin D, untuk mencegah defisiensi.31  

 



2) Fluorosis gigi 

Fluorida memberi efek yang menguntungkan untuk kesehatan gigi. 

Fluorida yang terdapat pada saliva maupun yang menempel pada 

plak gigi menghambat proses demineralisasi dan mempromotori 

proses remineralisasi pada permukaan gigi. Sehingga mencegah plak 

gigi berubah menjadi karies gigi.32 

Fluorosis gigi biasanya lebih sering terjadi pada anak-anak usia 6-8 

tahun. Ditandai dengan terjadinya hipoplasia atau hipomineralisasi 

pada enamel dan dentin gigi. Pada fluorosis ringan biasanya terdapat 

bercak putih kecil pada enamel gigi. Sedangkan pada fluorosis yang 

cukup parah, bercak-bercak putih hampir di seluruh permukaan 

gigi.32 

3) Fluorosis non-skeletal 

Fluorosis ini menyerang semua jaringan lunak seperti otak, otot, 

hepar, ginjal, testis, ovum, dan lain-lain. Fluorida berdifusi ke dalam 

membran sel, masuk ke jaringan lunak dan menyebabkan kerusakan 

pada jaringan lunak tersebut.33  



 

Gambar 6. Fluorosis pada gigi34  

 

             

Gambar 7. Fluorosis skeletal35 

2.5 Efek fluorida terhadap lambung 

 Lambung adalah tempat absorbsi dari zat-zat yang masuk ke dalam tubuh, 

fluorida yang masuk ke dalam tubuh juga akan diabsorbsi di lambung. Bila 

fluorida tertelan, sebagian bergabung dengan ion hidrogen untuk membentuk 

hidrogen fluorida (HF), tergantung pada pH dari isi lambung (2,4% HF pada pH 



5, 96% HF pada pH 2). HF mudah melintasi epitel lambung, dan merupakan 

bentuk utama fluorida yang diserap oleh tubuh. Setelah memasuki cairan 

interstitial pada mukosa di mana pH mendekati netral, HF berdisosiasi 

melepaskan fluorida dan ion hidrogen yang dapat menyebabkan kerusakan 

jaringan. Kerusakan terjadi tergantung pada konsentrasi ion ini dalam jaringan.36 

Konsentrasi HF 1,0 dan 5,0 mmol / L (20 dan 100 mg / L) yang diterapkan pada 

mukosa lambung selama minimal 15 menit, adalah ambang batas untuk efek 

pada fungsi dan struktur jaringan.37  Pada gejala GI, seperti mual, mungkin tidak 

disertai oleh kerusakan yang terlihat pada mukosa lambung. Dengan demikian, 

ambang batas untuk efek samping (ketidaknyamanan) kemungkinan akan lebih 

rendah dari yang diusulkan oleh Whitford et al.38 

 Efek fluorida pada saluran cerna lebih bergantung pada konsentrasi bersih 

dari larutan fluorida dalam saluran cerna dari pada total dosis fluorida dalam 

cairan atau fluorida padat yang tertelan. Kehadiran cairan lambung dapat 

mempengaruhi konsentrasi fluorida yang mengenai epitel usus. Fluorida dapat 

merangsang sekresi asam di lambung, 39,40 mengurangi aliran darah pada saluran 

cerna, menyebabkan kematian sel dan deskuamasi epitel saluran pencernaan.38,41-

44. Volume residu cairan lambung antara 15 dan 30 mL pada orang puasa 

semalam.45-47 Volume tersebut hanya dapat menurunkan konsentrasi fluorida dari 

segelas air minum sekitar 10%. Konsentrasi fluorida dalam saluran cerna 

diperkirakan dari rata-rata paparan fluorida. Pada penelitian ini konsentrasi 

fluorida yang digunakan pada kelompok perlakuan 1 adalah 4,8 mg pada pasta 



gigi anak, kelompok perlakuan 2 adalah 0,7 mg pada pasta gigi dewasa, dan 

kelompok perlakuan 3 adalah 4,8 mg pada pasta gigi dewasa (perhitungan 

konversi dosis terlampir dalam lampiran 1). Faktor pengenceran digunakan 

ketika sudah jelas bahwa subjek sudah memiliki cairan dalam perut mereka. 

Hasil dari laporan fluoridasi air (konsentrasi fluorida dalam saluran cerna antara 

20 dan 250 mg / L) menunjukkan bahwa gejala GI, seperti mual dan muntah, 

adalah efek samping yang umum dari paparan akut fluorida konsentrasi tinggi. 

Fluorida yang tertelan dalam jangka panjang dikaitkan dengan gambaran 

kelainan histologis dan mikroskopis elektron.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2. Efek paparan kronis fluorida pada lambung36 

Konsentrasi 
Fluorida 
dalam 

Lambung 

Desain Penelitian Hasil Aplikasi 
Mekanisme 

Referensi 

136 ppm 
(dihitung 
dari 30 mg 
dari NaF 
tertelan 
dalam 100 
mL cairan 
lambung) 

Gejala yang 
diamati pada 10 
pasien dengan 
otosklerosis 
diobati dengan 
NaF pada 30 mg / 
hari selama 3-12 
bulan. 

7 subjek memiliki 
sakit perut, muntah, 
dan mual. Endoskopi 
mengungkapkan 
petechiae, erosi, dan 
eritema. Uji histologi 
menunjukkan 
gastritis atrofi kronis 
pada semua pasien 
dan hanya satu dari 
kontrol. 

Toksisistas 
akut fluorida 
pada epitel 
lambung 

Das et al. 
1994 

200 ppm 
(mengguna
kan 0,05% 
NaF dari 
contoh obat 
kumur) 

Evaluasi laporan 
kepada American 
Association of 
Poison Control 
Center diduga 
overingestion 
fluorida untuk 
memperkirakan 
jumlah racun dari 
rumah yang 
menggunakan 
produk fluorida. 

Penulis 
memperkirakan 
"dosis mungkin 
beracun" dari 
fluorida kepada 
anak-anak kurang 
dari 6 tahun menjadi 
50 mg. Dosis yang 
didasarkan pada 
contoh dari seorang 
anak 10-kg menelan 
10,1 g 1,1% NaF gel, 
32,7 g 0,63% SNF 2 
gel, 33,3 g pasta gigi 
dengan 1.500 ppm 
fluorida, 50 g pasta 
gigi dengan 1.000 
ppm fluorida; atau 
221 mL 0,05% NaF. 
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