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(Laporan Kasus)

Penatalaksanaan Epulis Fibromatosa dengan Electrosurgery
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ABSTRACT
Background : Epulis is a tumor-like enlargement of the gingiva originating from periodontal connective tissue, which is caused
by chronic irritation. Epulis that occurs on the upper anterior teeth will interfere with the aesthetics and function of the lips and
reduce self-confidence, thus treatment is deemed necessary. Objective : To evaluate the results of fibromatous epulis treatment
using electrosurgery. Case report and management : A 25 year old woman came to the practice with complaints of enlarged
gums in the upper front area since 6 months ago. The gum was painful when biting food, and bleed easily during tooth cleaning
and brushing. Epulis Fibromatosa treatment was initiated with plaque control, scaling and application metronidazole gel. One
week later, the epulis was excised with electrosurgery under local anesthesia. In one week evaluation, the patient had no pain or
swelling. Clinical examination showed no residual epulis, marginal gingiva 21 was slightly reddish, and the healing process was
going well. The results of the pathology examination showed that the surface covered by stratified squamous epithelium, areas
appear erosive and ulcerative, also known as chronic inflammation and no malignancy is found, therefore the diagnosis is
Fibromatous Epulis. Patient was instructed to maintain oral health and avoid using toothpicks and are advised for orthodontic
treatment. Conclusion : The treatment of Epulis Fibromatosa shows good results with electrosurgery
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PENDAHULUAN
Epulis merupakan suatu hyperplasia gingiva
yang menyerupai tumor (tumor-like) yang berasal
dari jaringan ikat periodontal, yang diduga
disebabkan oleh iritasi kronis lokal atau trauma
seperti kalkulus subgingiva, karies servikal, sisa
akar gigi, gigi tiruan yang tidak baik, restorasi yang
tidak baik, ketidakseimbangan hormonal, dan
proses penyembuhan yang berlebihan. Epulis
bersifat fibrous, hiperplastik dan granulatif. 1,2
Epulis fibromatosa sering ditemukan pada
rongga mulut terutama pada margin gingiva, serta
pipi dan lidah. Etiologi umumnya berasal dari
iritasi kronis. Gambaran klinis epulis dapat
bertangkai (pedunculated) atau tidak bertangkai
(sessile), berwarna merah muda agak pucat,
konsistensi kenyal sampai keras, berbatas tegas,
padat dan kokoh. Pada umumnya epulis tidak
mudah berdarah dan tidak menimbulkan rasa sakit,
akan tetapi bila ukuran epulis besar maka akan
menganggu estetik, pengunyahan dan menjadi
trauma serta ulserasi.2
Banyak
laporan
menunjukkan
epulis
fibromatosa sering ditemukan pada regio anterior
dibandingkan posterior yaitu 57-71, dan rahang
bawah lebih sering ditemukan daripada rahang atas
karena dipengaruhi oleh kalkulus subgingiva,
kasus malposisi di daerah anterior yang akan
menyulitkan kontrol plak.3,4,5

Pembuangan faktor iritasi dan eksisi epulis
merupakan perawatan umum yang biasa dilakukan.
Bilamana eksisi epulis secara total tidak dilakukan
dengan baik, memungkinkan terjadinya rekurensi. 6
Laporan kasus ini diharapkan dapat menambah
informasi tentang penatalaksaan epulis fibromatosa
dengan electrosurgery dilakukan dibawah anestesi
lokal.
KASUS DAN TATA LAKSANA KASUS
Kasus
Seorang perempuan usia 25 tahun datang
dengan keluhan pembesaran gusi depan atas yang
dirasakan sejak 6 bulan yang lalu, kadang terasa
sakit bila tersentuh makanan dan mudah berdarah
pada saat menggunakan tusuk gigi untuk
membersihan dan saat menyikat gigi. Pasien
khawatir akan adanya keganasan pada gusi
tersebut, dan membuat tidak percaya diri. Pasien
menyangkal tidak ada penyakit sistemik.
Pada pemeriksaan intra oral tampak
pembesaran gingiva pada permukaan labial gigi
21,22 sebesar biji jagung dengan ukuran 10x8x5
mm, konsistensi fibrotik, berbatas tegas, tidak
bertangkai, mudah berdarah saat probing (gambar
1). Kondisi kebersihan mulut sedang, plak dan
kalkusus pada semua regio dengan OHIS 1,2.
Gingiva 22 tampak kemerahan, oklusi openbite,
bimaxillary
protusion.
Hasil
pemeriksaan
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radiografis panoramik tidak tampak adanya
kerusakan tulang alveolar pada 21,22 (gambar 2).
Diagnosis sementara pembesaran gingiva tersebut
adalah Epulis Fibromatosa.

dan dilakukan aplikasi gel metronidasol (gambar
5).

Gambar 3. eksisi epulis dengan elektroda bentuk loop

Gambar 1. Epulis pada permukaan labial gigi 21,22 ukuran
10x8x5 mm

Gambar 4. Elektroda bentuk ball untuk elektrokoagulasi

Gambar 2. Tidak tampak kerusakan tulang pada gigi 21,22

TATA LAKSANA KASUS
Perawatan awal (Fase etiotropik) dimulai
dengan kontrol plak, skeling supra dan subgingiva
menyeluruh rahang batas dan bawah, serta aplikasi
topikal gel metronidazole pada gingiva 21,22. Pada
evaluasi 1 minggu tampak sedikit pengurangan
ukuran dari epulis, warna merah muda, tidak
mudah berdarah, dan kemudian direncakanan fase
2 (fase bedah) berupa eksisi epulis dengan
electrosurgery, dengan frekuensi 1.5-1.7 MHz dari
dasar lesi dengan elektroda bentuk loop.
Sterilisasi daerah operasi dengan melakukan
asepsis ekstra dan intraoral dengan povidone-iodine
10%, kemudian dilakukan anestesi infiltrasi. Eksisi
dilakukan dengan electrosurgery dengan elektroda
bentuk loop (gambar 3). Massa jaringan hasil eksisi
dimasukkan dalam larutan fiksasi 10% untuk
dikirim ke Patologi Anatomi. Sisa jaringan yang
berada di sekitar margin gingiva 21,22 dilakukan
kuretase untuk mencegah rekurensi dan dilakukan
irigasi dengan larutan salin. Setelah itu digunakan
elektroda bentuk ball untuk menghentikan titik
perdarahan (gambar 4). Irigasi dengan larutan salin

Gambar 5. Aplikasi gel metronidasol

Pasien diinstruksikan untuk tidak makan dan
minum selama 1 jam, tidak boleh meludah atau
berkumur, hindari makanan panas, keras, asam
serta alkohol, hindari merokok, menbersihkan
daerah operasi dengan kassa yang dibasahi air
hangat, dan diinstruksikan untuk kontrol 1 minggu
kemudian dan segera ke dokter gigi bila ada
keluhan.
Pada kontrol 1 minggu paska eksisi epulis,
pasien tidak ada keluhan sakit atau nyeri, tidak ada
pembengkakan dan perdarahan. Pemeriksaan klinis
terlihat margin gingiva 21,22 sedikit kemerahan,
tidak ada residu dari epulis (gambar 6)
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Pada kontrol 2 minggu paska eksisi epulis
tampak marginal gingiva 21,22 merah muda,
kenyal dan tidak ditemukan residu epulis (gambar
7).

Gambar 6. Kontrol 1 minggu marginal gingiva 21,22
kemerahan

Gambar 7. Kontrol 2 minggu marginal gingiva 21,22 merah
muda

PEMBAHASAN
Epulis umumnya muncul sebagai hasil dari
hyperplasia gingiva yang disebabkan oleh iritasi
pada gingiva.2 Fibrous inflammatory hyperplasia,
yang berlokasi di gingiva sering disebut sebagai
epulis.7,8 Epulis merupakan suatu lesi yang tidak
menimbulkan sakit, akan tetapi dapat menimbulkan
kesulitan saat mengunyah.9 Pada umumnya
pertumbuhan
lambat,
asimptomatis,
dapat
bertangkai atau tidak dengan konsistensi kenyal.
dan sering muncul pada papil interdental.2
Epulis
fibromatosa
merupakan
reaksi
proliferasi fibroblast dengan serat-serat kolagen
yang timbul sebagai reaksi terhadap iritasi kronis.
Pembesaran ini termasuk tumor jinak, tidak bersifat
neoplasma dan pertumbuhan lambat. Bila mencapai
ukuran tertentu, maka pada umumnya pertumbuhan
terhenti .1 Etiologi lokal pada pasuen ini adalah
adanya pecahan kalkulus pada interdental dan
pasien memiliki kebiasaan buruk suka menusuk
daerah interdental gigi 21,22 dengan tusuk gigi
yang besar.
Studi Bataineh dan Al-Dwairi (2005)
menunjukkan bahwa lesi fibrous sering terjadi pada
pasien usia 21 sampai 60 tahun.7 Study ini juga
menemukan bahwa wanita lebih banyak daripada
laki-laki. Study lain menunjukkan inflammatory

gingival hyperplasia mempengaruhi pasien dewasa
pada 3 atau 4 dekade kehidupannya, khususnya
pada wanita.3
Hasil pemeriksaan histopatologi secara
mikroskopik menunjukkan bahwa jaringan dilapisi
epitel gepeng berlapis, sebagian tampak erosif dan
ulceratif. Stroma seluler mengandung sel-sel berinti
spindle atau oval. Setempat terdapat bercak
kalsifikasi dan osifikasi, serta sebukan sel radang
kronik, netrofil dan extravasasi eritrosit.
Kesimpulan laboratorium Epulis Fibromatosa
disertai inflamasi kronik, tidak tampak tanda
malignancy pada sediaan ini.
Berdasarkan hasil pemeriksaan subyektif,
obyektif dan penunjang maka dapat disimpulkan
bahwa diagnosis kasus tersebut adalah epulis
fibromatosa. Perawatan epulis fibromatosa pada
kasus ini dilakukan eksisi dengan rekonturing
gingiva serta instruksi untuk tidak boleh
menggunakan tusuk gigi di daerah tersebut sebagai
sumber iritasi untuk mencegah rekurensi.
Perawatan Fase 1 sering disebut sebagai fase
non bedah gingiva dilakukan untuk membuang
semua faktor iritasi. Perawatan yang dilakukan
pada fase non bedah berupa kontrol plak dengan
memberikan motivasi, edukasi dan instruksi,
skeling supra dan subgingiva seluruh regio, serta
pemberian antimikroba lokal seperti gel
metronidasol untuk mengurangi peradangan dan
perdarahan gingiva.10
Agen
antiinfektif
merupakan
agen
kemoterapeutik yang berguna untuk mengurangi
jumlah bakteri. Penggunaan anti-infektif dapat
diberikan secara lokal dan sistemik. 11 Penggunaan
agen antimikroba lokal secara langsung masuk ke
dalam poket, sehingga didapatkan konsentrasi
terbesar dalam daerah infeksi dan mengurangi
kemungkinan efek samping secara sistemik. 12 Salah
satu pemberian terapi tambahan berupa gel
metronidazole.
Gel
Metronidazole
dengan
konsistensi kental akan membentuk kristal bila
bercampur dengan air, dan sebagai precursor
adanya metronidazole benzoate yang akan menjadi
substansi aktif dengan proses esterase di dalam
cairan krevikular, bekerja untuk membunuh DNA
bakteri dalam waktu yang sangat cepat. Pemberian
gel metronidasol 25% sebagai terapi tambahan
skeling dapat menghasilkan penurunan poket,
penurunan perdarahan gingiva dan peningkatan
perlekatan.13
Fase II merupakan fase bedah periodontal yang
bertujuan untuk mengeliminasi perubahan patogen
dalam dinding poket, sehingga menciptakan kondisi
yang stabil, memudahkan pemeliharaan serta
meningkatkan regenerasi periodontal serta untuk
meningkatakan estetik, membentuk kembali
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jaringan lunak dan jaringan keras untuk
membentuk topografi yang harmonis.14 Pembesaran
gingiva seperti epulis dapat dilakukan pembedahan
gingivektomi atau eksisi dengan konvensional,
electrosurgery atau laser.15,16
Electrosurgery
sering
disebut
sebagai
radiosurgery. Alat ini telah digunakan di
kedokteran gigi lebih dari 50 tahun, merupakan
suatu bentuk gelombang frekuensi tinggi atau arus
pada jaringan tubuh untuk mencapai efek bedah
yang dapat dikontrol. Saat arus listrik
radiofrekuensi diaplikasikan pada jaringan, energi
elektromagnetik diubah dalam jaringan, pertama
dari energi kinetik ke energi termal. Efek yang
diinginkan dari jaringan ditentukan oleh beberapa
faktor seperti waktu jaringan terekspos, ukuran dan
bentuk permukaan elektroda dekat atau kontak
dengan jaringan target. Beberapa klinisi
menggunakan electrosurgery untuk memotong dan
koagulasi jaringan lunak.17,18
Aplikasi arus listrik frekuensi tinggi dari
electrosurgery menyebabkan jaringan tervaporasi
pada saat elektroda melewati jaringan dan kapiler
sehingga menyebabkan jaringan di samping insisi
mengalami penyusutan, sehingga dikenal sebagai
bloodless surgery. Ketika arus frekuensi tinggi
diaplikasikan pada jaringan, maka temperatur
jaringan meningkat dari 37 ke 45C terjadi
perubahan reversible yang hanya diliat secara
kimia (koagulasi putih). Pada temperatur diatas
45C, terjadi koagulasi protein pada sel, tanda
irreversible akan terjadi, tetapi jaringan atau sel
tetap utuh. Ketika temperatur jaringan lebih 60C,
kandungan air dalam sel keluar, mulai terjadi
proses pengeringan. Proses dilanjutkan sampai air
habis atau sampai suhu nencapai 100C. Type
pengeringan dari koagulasi merupakan tujuan
terapeutik yang menghasilkan hemostasis. 19,20
Aplikasi kontinu akan menghasilkan panas
yang menyebabkan disintegrasi komponen sel ke
dalam oksigen, nitrogen hidrogen dan elemen lain
termasuk karbon, sehingga sering disebut sebagai
koagulasi hitam atau karbonisasi.19 Jika
perpindahan energi terjadi pada intensitas dan
kecepatan tinggi akan terjadi penguapan. Ketika
temperatur secara cepat diatas 100C, uap yang
dihasilkan oleh sel tidak dapat ditahan dan sel
secara virtual akan explode. Dalam keadaan ini,
temperatur dapat meningkat 400 menjadi 600
dalam interval beberapa detik. Proses ini terjadi
pada electroseksi atau fulgurasi.19,21
Penggunaan electrosurgery antara lain insisi
jaringan sebaiknya menggunakan kecepatan
minimum 7mm/s, diikuti periode pendinginan
selama 8 detik.22 Periode ini harus ditingkatkan
menjadi 15 detik ketika digunakan electroda loop

untuk prosedur eksisi.17 Permukaan jaringan harus
lembab untuk memungkinkan penyebaran panas.
Permukaan jaringan yang dehidrasi menyebabkan
jaringan berkilau, kering dan penyembuhan yang
lambat. Oleh karena itu disarankan sebaiknya
jaringan dibasahi dengan saliva, air atau salin.
Irigasi daerah operasi segera setelah electrosurgery
dapat membantu meminimalkan panas lateral. 23,24
Keuntungan penggunaan electrosurgery antara
lain insisi pada jaringan bersih dengan sedikit atau
tidak adanya perdarahan, daerah operasi bersih,
dapat mencapai area yang sulit, ketidaknyaman
dalam penyembuhan dan pembentukan scar
minimal, waktu kerja operator lebih cepat, tehnik
lebih presisi dan minimal tekanan, sedangkan
kerugian adalah harga mahal dibandingkan
konvensional, bau seperti jaringan terbakar jika
tidak menggunakan suction volume tinggi, tidak
dapat dilakukan pada pasien dengan pace-makers.17
KESIMPULAN
Epulis Fibromatosa pada kasus ini
merupakan pembesaran gingiva yang berasal dari
jaringan ikat periodontal yang disebabkan oleh
iritasi kronis berupa sisa kalkulus dan kebiasaan
menggunakan tusuk gigi.
Perawatan eksisi epulis menggunakan
electrosurgery pada kasus ini menunjukkan hasil
yang memuaskan secara estetik dan fungsional,
mengurangi terjadinya perdarahan selama dan
sesudah
pembedahan,
koagulasi
adekuat,
memudahkan pembentukan kontur gingiva, dan
memberikan rasa nyaman dari pasien tanpa
mempengaruhi estetik.
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