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Efek Induksi Spirulina 12% dan Kitosan 20% Pada Soket Pasca Ekstraksi 
Gigi Tikus Wistar (Rattus norvegicus) Model Diabetes Mellitus Terhadap 

Ekspresi TNF- α 
 
ABSTRAK 
 
Latar Belakang: Diabetes dapat menyebabkan tingginya prevalensi penyakit 
periodontal, sehingga meningkatkan angka ekstraksi gigi. Diabetes juga 
mengakibatkan berbagai komplikasi dalam proses penyembuhan soket paska 
ekstraksi, sehingga diperlukan bahan yang dapat membantu menyembuhkan luka 
paska ekstraksi dengan baik. Spirulina adalah mikroalga hijau kebiruan yang 
berisifat antiinflamasi dan antioksidan. Kitosan adalah derivat dari kitin yang 
menstimulasi penutupan, neovaskularisasi, dan regenerasi permanen dari dermis 
pada luka. Kombinasi spirulina dan kitosan diharapkan mampu mempercepat 
penyembuhan soket paska ekstraksi. 
Tujuan: Meninjau efek kombinasi spirulina 12% dan kitosan 20% terhadap 
ekspresi TNF-α pada soket paska pencabutan pada penderita diabetes mellitus. 
Metode: Penelitian laboratoris dengan 36 ekor Rattus norvegicus dalam 3 
kelompok (pengambilan mandibula pada hari ke-1, ke-3, dan ke-7) yang kemudian 
dibagi menjadi kelompok kontrol (K1, K2, K3) dan perlakuan (P1, P2, P3). Soket 
kelompok kontrol diberi gel CMCNa 3% dan soket kelompok perlakuan diberi gel 
kombinasi spirulina 12% dan kitosan 20% dalam gel CMCNa 3%. Penghitungan 
ekspresi TNF-α didapat melalui pemeriksaan IHC pada 1/3 apikal soket. Hasil 
dianalisa dengan uji Shapiro-Wilk, One Way Anova, dan Post-Hoc Tukey HSD. 
Hasil: Pada penelitian ditemukan penurunan ekspresi TNF- α pada soket pasca 
ekstraksi gigi tikus wistar yang telah diberi gel kombinasi spirulina 12% dan kitosan 
20% dibandingkan dengan kelompok kontrol yang hanya diberi gel CMCNa. 
Simpulan: Kombinasi spirulina 12% dan kitosan 20% dapat menurunkan ekspresi  
TNF- α pada soket pasca pencabutan pada penderita diabetes mellitus. 
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