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EFEK EKSTRAK BIJI MAHONI (Swietenia mahagoni)   
TERHADAP JUMLAH SEL MAKROFAG  

PADA PROSES PENYEMBUHAN LUKA PASCA PENCABUTAN GIGI  
TIKUS WISTAR (Rattus norvegicus)  

  
ABSTRAK 

 
Latar belakang: Pencabutan gigi selalu menyebabkan kerusakan jaringan dan luka. 
Proses penyembuhan luka setelah pencabutan gigi menjadi perhatian utama, karena 
banyak menimbulkan komplikasi dan membuat pasien merasa sakit. Lande et al (2015) 
menunjukkan prevalensi komplikasi pencabutan gigi termasuk fraktur mahkota (31, 
82%), fraktur akar (13,6%), soket kering (4%), pembengkakan (2,27%), dan 
perdarahan (1,6%). Makrofag adalah sel radang yang menonjol pada luka, populasi 
lokal makrofag bertransisi dari yang dominan pro-inflamasi (M1) menjadi anti-
inflamasi (M2) yang mengarah ke fase penyembuhan berikutnya. Ada berbagai bahan 
alternatif yang bisa digunakan untuk membantu proses penyembuhan luka, salah 
satunya adalah biji mahoni. Biji mahoni memiliki kandungan flavonoid yang mampu 
mengatur fungsi sel dengan merangsang produksi PDGF, VEGF, sitokin proinflamasi, 
mengaktifkan monosit dan meningkatkan jumlah makrofag yang berperan dalam 
proses penyembuhan luka. Tujuan: Membuktikan ekstrak biji mahoni (Swietenia 
mahagony ) memiliki efek terhadap jumlah makrofag pada proses penyembuhan luka 
setelah pencabutan gigi tikus wistar (Rattus norvegicus). Metode: 20 tikus wistar 
dibagi menjadi 4 kelompok. 1 kelompok kontrol (K) yang hanya dilakukan pencabutan 
gigi, dan 3 kelompok perlakuan (P1, P2, P3) yang diberikan ekstrak biji mahoni secara 
topical dengan 3 dosis berbeda (50 mg /200 gBB tikus, 100 mg /200 gBB tikus, 200 
mg / gBB tikus) pada soket pasca pencabutan gigi. Tikus Wistar dikorbankan pada hari 
ke-3. Pengamatan dilakukan dengan membaca preparat histologis menggunakan 
pewarnaan hematoksilin eosin (HE) pembesaran 400x mikroskop cahaya. Hasil: 
Terdapat perbedaan signifikan jumlah makrofag diantara 4 kelompok (p=0,003), yaitu 
antara K1 dan P1 (p=0,008), P1 dan P3 (p=0,001), P2 dan P3 (p=0,006). Kesimpulan: 
Ekstrak Biji mahoni memiliki efek terhadap proses penyembuhan luka pasca 
pencabutan gigi tikus wistar, dengan penetapan dosis 50 mg/200 gBB tikus sebagai 
dosis optimal. 
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