
ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Ekstraksi gigi merupakan salah satu prosedur yang umum 

dilakukan pada praktek kedokteran gigi. Dengan hilangnya gigi, residual ridge tidak 

lagi menerima stimulus yang mengakibatkan hilangnya volume tulang, baik tinggi 

dan lebarnya. Perubahan keadaan anatomi ini dapat menimbulkan kesulitan dalam 

proses pembuatan gigi tiruan, termasuk gigi tiruan  implant. Oleh karena itu 

sangatlah penting mempertahankan alveolar ridge pada saat pencabutan. Preservasi 

soket merupakan suatu prosedur yang bertujuan mengurangi kehilangan tulang 

setelah pencabutan gigi. Salah satu jenis material xenograft yang  sering digunakan 

adalah demineralize freeze bone bovine xenograft. Salah satu matriks penyusun 

tulang yang paling banyak adalah kolagen tipe-1 merupakan. Adanya peningkatan 

jumlah kolagen tipe-1 berarti terdapat peningkatan pembentukan tulang. Pemberian 

kombinasi ekstrak daun kelor dan DFBBX diharapkan dapat meningkatkan kolagen 

tipe-1. Tujuan: untuk mengetahui peningkatan kolagen tipe-1 pada soket 

pencabutan gigi yang diberi kombinasi ekstrak daun kelor dan DFBBX. Material 

dan Metode: 56 ekor Cavia cobaya yang dibagi menjadi empat kelompok, gigi 

insisivus kiri rahang bawah dicabut kemudian dilakukan preservasi soket. 

Kelompok pertama adalah kelompok kontrol dengan pemberian PEG dalam soket 

pencabutan, kelompok kedua diberi  DFBBX, kelompok ketiga diberi ekstrak daun 

kelor, dan  kelompok keempat  diberi kombinasi DFBBX dan ekstrak daun kelor. 

Pada hari ke-7 dan 30, Cavia cobaya dieksekusi dan diperiksa dengan tehnik 

imunohistokimia. Data penelitian dianalisis menggunakan One Way Anova dan 

Tukey HSD. Hasil: Terdapat perbedaan signifikan antara kelompok kontrol dengan 

kelompok yang diberi kombinasi DFBBX dan ekstrak daun kelor. Pada hari ke-7 

dan 30, kelompok yang diberi kombinasi DFBBX dan ekstrak daun kelor 

menunjukkan jumlah kolagen tipe-1 tertinggi. Kesimpulan: kombinasi DFBBX 

dan ekstrak daun kelor mampu meningkatkan kolagen tipe-1 pada soket 

pencabutan. 

 

Kata Kunci: demineralize freeze bone bovine xenograft, ekstrak daun kelor, 

kolagen tipe-1, preservasi soket. 
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