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Latar Belakang: Kandidiasis Hiperplastik Kronis (oral candidal leukoplakia) 
adalah salah satu tipe dari kandidosis mulut yang ditandai dengan adanya bercak 
warna putih pada komisura mukosa mulut. Salah satu faktor predisposisi yang 
berperan dalam patogenesis oral candidal leukoplakia adalah kebiasaan merokok 
yang dapat berkembang menjadi karsinoma sel skuamosa yang merupakan salah 
satu dari kanker rongga mulut yang paling sering. Stichopus hermanii  
mengandung senyawa yang berkhasiat sebagai antfungal, antioksidan, 
imunomodulator, dan antiproliferatif. 
Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme Stichopus 
hermanii  dalam mencegah oral candidal leukoplakia. 
Bahan dan Metode: Dua puluh tujuh ekor tikus Wistar jantan dibagi menjadi 3 
kelompok. Kelompok K1 yaitu kelompok tikus normal, K2 yaitu kelompok tikus 
yang diinduksi C. albicans dan terpapar asap rokok, K3 yaitu kelompok tikus 
yang diinduksi C. albicans, terpapar asap rokok dan diberi Stichopus hermanii 90 
mg/kgBB. Induksi C. albicans dilakukan dengan cara mengaplikasikan suspensi 
C. albicans pada permukaan dorsum lidah 3 kali seminggu selama 2 minggu. 
Paparan asap rokok menggunakan alat smoking pump selama 12 minggu. 
Stichopus hermanii dengan dosis 90 mg/kgBB diberikan 1 kali sehari secara per 
sonde selama 12 minggu. Pada hari terakhir perlakuan seluruh tikus dianestesi 
kemudian dilakukan pengambilan saliva untuk pemeriksaan kadar MDA dan 
pengambilan jaringan lidah guna pemeriksaan histologi dan imunohistokimia. 
Hasil: Stichopus hermanii mampu menghambat peningkatan konsentrasi MDA, 
ekspresi TNF-α, hiperplasia dan displasia epitel, serta meningkatkan ekspresi IL-
17, BD-2 dan CD8+ (p <0,05) . 
Kesimpulan: Stichopus hermanii mampu mencegah terjadinya oral candidal 
leukoplakia. 
 
Kata kunci: Stichopus hermanii, C. albicans, asap rokok, candidal leukoplakia. 
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