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ABSTRAK  

  

  

            Latar belakang : pencabutan gigi merupakan alternatif terakhir apabila kondisi gigi 

sudah tidak dapat dipertahankan dengan jenis perawatan yang lain. Berkurangnya 

tulang alveol setelah pencabutan gigi menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas 

tulang, sehingga menimbulkan masalah dalam perawatan gigi tiruan dan perawatan 

implan gigi. Pada soket bekas pencabutan gigi yang diberi ekstrak Aloe vera, xenograft 

dan kombinasi ekstrak Aloe vera dan xenograft diharapkan dapat terjadi peningkatan 

ekspresi heat shock protein 70 (Hsp70), peningkatan sel osteoblas dan penurunan sel 

osteoklas sehingga mempercepat proses pembentukan tulang alveolar.   

Tujuan : untuk mengetahui potensi pemberian ekstrak Aloe vera dikombinasikan 

dengan xenograft pada soket pencabutan gigi terhadap aktivitas peningkatan heat shock 

protein 70 (Hsp70) dan sel osteoblas serta penurunan sel osteoklas.  

Materi dan metode : Cavia cobaya sebanyak 56 ekor dibagi dalam 8 kelompok, tiap 

kelompok terdiri dari 7 ekor. Setiap kelompok dilakukan pencabutan pada gigi insisivus 

kiri bawahnya. Kelompok I dan II diberi PEG pada soket giginya. Kelompok III dan 

IV diberi perlakuan pemberian campuran ekstrak Aloe vera dan PEG pada soket 

giginya. Kelompok V dan VI diberi perlakuan pemberian xenograft dan PEG pada 

soket giginya. Kelompok VII dan VIII diberi perlakuan pemberian kombinasi ekstrak 

Aloe vera, xenograft dan PEG pada soket giginya. Cavia cobaya dieksekusi di hari 

ketiga pada kelompok I, III, V dan VII dan di hari ketujuh pada kelompok II, IV, VI 

dan VIII, kemudian dilakukan penghitungan ekspresi Hsp70, sel osteoblas dan sel 

osteoklas dengan menggunakan mikroskop cahaya pembesaran 1000x. Data hasil 

penghitungan kemudian dilakukan uji one way Anova. dan Tukey HSD.  

Hasil : dari penelitian ini terdapat peningkatan ekspresi Hsp70 dan peningkatan jumlah 

sel osteoblas dan penurunan jumlah sel osteoklas.  

Kesimpulan : kombinasi ekstrak Aloe vera dan xenograft paling efektif meningkatkan 

ekspresi Hsp70 dan jumlah sel osteoblas serta menurunkan jumlah sel osteoklas pada 

soket pencabutan gigi dibandingkan dengan ekstrak Aloe vera dan xenograft.   

  

Kata kunci : ekstrak Aloe vera, xenograft, Hsp70, osteoblas, osteoklas.  
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