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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Setelah pencabutan gigi seringkali tulang alveolar mengalami resorbsi, baik 

dalam dimensi vertikal maupun horizontal (Pagni et al, 2011). Proses resorbsi 

tulang alveolar yang progresif disebabkan oleh karena kehilangan faktor anatomis, 

biologis, dan mekanikal. Pencabutan gigi juga dapat mempengaruhi bentuk anatomi 

tulang dari segi lebar ridge dan ketinggian puncak alveolar. Pada saat pencabutan 

gigi, sebaiknya trauma diminimalkan untuk mendapatkan preservasi tulang yang 

baik (Allegrini et al, 2008).  

Penggantian defek tulang alveolar yang mengalami defek dapat 

menggunakan graf. Terdapat 4 jenis bone graft yaitu; (1) autograft, graf diambil 

dari individu yang sama, (2) allograft, graf diambil dari individu lain dari spesies 

yang sama, (3) xenograft, graf diambil dari spesies yang berbeda, (4) alloplast,  

pengganti tulang dibuat dari bahan sintetis (Hallman & Thor, 2008). 

Xenograft adalah bone graft substitutes yang berasal dari jaringan tulang 

yang diambil dari satu spesies dan ditransferkan ke spesies lain sebagai resipiennya. 

Contoh bahan xenograft adalah dari tulang sapi dan koral alami. Keduanya bersifat 

biokompatibel dan secara struktural menyerupai tulang manusia yaitu bersifat 

osteokonduktif (Nasr et al., 1990). Graf tulang dari sapi disebut dengan bovine-

derived bone xenograft (BDX) dapat diproduksi dengan cara freeze-dried dengan 

pembekuan suhu sangat rendah sehingga yang tersisa adalah bagian inorganik 
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(mineral) dimana arsitektur tulang masih dipertahankan. Bahan ini bersifat 

osteokonduktif dengan cara menginduksi aktivitas osteoblas di dalam pembentukan 

tulang baru (Berglundh & Lindhe, 2007).  

Syarat yang harus dipenuhi oleh graf tulang adalah dapat diterima oleh 

tubuh atau biokompatibel, tidak bersifat toksik dan tidak menimbulkan reaksi 

alergi, menguntungkan bagi proses osteokonduksi, osteoinduksi, dan osteogenesis 

tulang (Karageorgiou, 2005). 

Tubuh manusia mempunyai suatu sistem khusus untuk melawan berbagai 

macam  agen  infeksius dan  toksik.  Sistem  peripheral blood mononuclear cells 

ini  terdiri  dari  leukosit  darah  atau  sel darah  putih  dan  sel  sel  jaringan  yang  

berasal  dari  leukosit dalam mencegah berbagai  macam  penyakit. Sel-sel ini  

bekerjasama  dengan  dua cara: pertama, dengan  benar  benar  merusak  bakteri  

atau  virus  yang  menginvasi  melalui  proses fagositosis, kedua, dengan cara  

membentuk  antibodi  dan  limfosit  yang tersensitisasi. Terdapat  enam  macam  sel 

darah putih yang secara normal ditemukan di dalam darah. Keenam human 

peripheral blood mononuclear cells (hPBMCs) tersebut adalah netrofil 

polimorfonuklear, basofil polimorfonuklear, eosinofil polimorfonuklear, monosit, 

limfosit dan terkadang sel plasma. Neutrofil, eosinofil, dan basofil, seluruhnya 

memiliki gambaran granular, sehingga sel-sel tersebut disebut granulosit dan 

mempunyai  inti yang multipel yang dalam terminologi klinis disebut “poli” 

sehingga sering  disebut sel polimorfonuklear (Guyton, 2007). 

Adanya benda asing yang masuk ke dalam tubuh dapat menstimulasi 

makrofag di jaringan yang merupakan sumber utama dari mediator proinflamasi 

sehingga menyebabkan peningkatan produksi interleukin-1 yang merupakan 
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sitokin multifungsional dengan aktivitas yang luas pada berbagai jaringan dan 

merupakan mediator sel imun yang berfungsi dalam pengaturan resorbsi dan 

formasi tulang juga meningkatkan sintesis prostaglandin di dalam tulang. Efek 

biologis interleukin-1 dihasilkan dalam konsentrasi yang sangat kecil, bahkan 

femtomolar (10-15) serta terdiri dari 2 peptida yaitu α dan β yang memiliki aktivitas 

identik. Interleukin-1α terikat di membran sedangkan interleukin-1β yang 

disekresikan dan ditemukan di dalam sirkulasi merupakan bentuk IL-1 terbanyak. 

Sebagian besar IL-1β disekresikan oleh monosit dan sebagian oleh makrofag, sel 

endotelial, fibroblas, dan sel epidermal yang diaktivasi oleh beberapa stimulus 

(Sharon, 1998). 

 Saat ini peneliti ingin mengetahui apakah freeze-dried bovine bone 

xenograft (FDBBX) berpengaruh terhadap kadar sekresi sitokin proinflamasi 

interleukin-1 (IL-1) oleh human peripheral blood mononuclear cells (hPBMCs). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh freeze-dried bovine bone xenograft terhadap 

kadar sekresi interleukin-1 oleh human peripheral blood mononuclear cells ? 

  

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh freeze-

dried bovine bone xenograft terhadap kadar sekresi interleukin-1 oleh human 

peripheral blood mononuclear cells. 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS PENGARUH FREEZE-DRIED BOVINE... PRADIKSA ADHIATSA



4 
 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sekresi interleukin-1 oleh 

kultur human peripheral blood mononuclear cells antara kelompok kontrol dan 

perlakuan dengan freeze-dried bovine bone xenograft conditioned medium 

berkonsentrasi 2,5 % pada hari ke-3, 5, dan 7. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Teoritis 

Memberikan kontribusi keilmuan di bidang Bedah Mulut dan Maksilofasial 

dalam hal biokompatibilitas partikel freeze-dried bovine bone xenograft terhadap 

defek tulang alveolar pasca grafting. 

 

1.4.2. Praktis 

Memberikan informasi tentang potensi aplikasi partikel freeze-dried bovine 

bone xenograft sebagai bahan bone substitute pada defek tulang alveolar. 
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