
Bagian tulang rahang dimana terdapat 
alveoli (soket gigi) tempat tertanamnya gigi. alveoli (soket gigi) tempat tertanamnya gigi. 

Perkembangan tulang alveolar sangat ter
gantung pada erupsi gigi dan terpertahan
kannya gigi. 



Pada gigi yang tidak erupsi (misalnya karena 
anodonsia),tulang alveolar tidak terbentuk.

Apabila semua gigi geligi telah dicabut, seba
gian besar tulang alveolar akan menyusut se
hingga tulang rahang hanya terdiri dari tulang 
basal saja. Akibatnya tulang rahang yang terbasal saja. Akibatnya tulang rahang yang ter
sisa akan sangat berkurang tingginya.



1. Tulang alveolar utama
2. Tulang alveolar pendukung
3. Plat tulang vestibular
4. Septum interdental
5. Tulang interradikular



Terdiri atas : 

1.Lempeng eksternal (lempeng sebelah luar) 
dari tulang kortikal yang dibentuk oleh 
tulang haversian dan lamela tulang kompak

2. Dinding soket sebelah dalam berupa tu-
lang kompak tipis yang dinamakan seba-
gai tulang alveolar utama (alveolar bone 
proper/cribriform plate/lamina dura) 
gai tulang alveolar utama (alveolar bone 
proper/cribriform plate/lamina dura) 
dan juga dibentuk oleh tulang pautan 
(bundle bone)

3. Trabekula kanselous yang berada dian-
tara dua tulang kompak tadi, yang ber-
tindak sebagai tulang alveolar pendu-
kung (supporting alveolar bone)



Septum interdental yang berada diantara 
dua gigi yang bertetangga terdiri dari 
tulang alveolar pendukung yang kanselous 
yang diapit oleh tulang kompak.



Meskipun terbagi atas beberapa daerah, 
bagian-bagian tersebut merupakan suatu 
kesatuan yang saling terkait dalam men-
dukung gigi. 

Tekanan oklusal disalurkan dari ligamen 
periodontal ke dinding dalam alveolus dan
akan didukung oleh trabekula kanselous, 
dan selanjutnya didukung pula oleh lem-
peng kortikal vestibular dan oral.



SEL DAN MATRIKS INTERSELULER 

Tulang alveolar terdiri atas matriks ter-
kalsifikasi dengan osteosit yang berada di-
dalam suatu ruang yang dinamakan lakuna. 

Dari osteosit yang berada dalam lakuna 
menjulur penonjolan kedalam kanalikuli.

Kanalikuli membentuk suatu sistem anasto-
mosis sepanjang matriks interseluler tulang, 
yang akan membawa oksigen dan nutrisi ke 
osteosit melalui darah dan membuang sisa 
metabolisme.



Komposisi:

Bahan anorganik
(2/3 bagian)

- kalsium dan posfat*
- hidroksil, karbonat, 
- sitrat,Na+, Mg+, F+ 
- Kristal hidroksiapatit 
(65-70% dari struktur
tulang)

Matriks organik
1/3 bagian

- Kolagen tipe I (90%)
- protein morfogenik 
tulang 

- Posfoprotein
- proteoglikans



Osteoklas mendeposisikan matriks tulang 
yang tidak termineralisasi dan dinamakan 
osteoid. 

Sementara osteoid baru dideposisikan, 
osteoid yang lebih dulu terbentuk dan ber-
ada dibawah lapisan osteoid baru akan 
termineralisasi.termineralisasi.



DINDING SOKET 

Terdiri atas tulang berlamela yang padat yang
sebagian tersusun sebagai sistem haversian, dan 
tulang pautan (bundle bone). 

Tulang pautan adalah bagian tulang yang berba-
tasan langsung dengan ligamen periodontal dan 
mengandung sejumlah besar serabut Sharpey.

Sebagian serabut Sharpey yang tertanam dalam 
tulang pautan terkalsifikasi sempurna, tetapi 
bagian tengahnya tidak terkalsifikasi dan dise-
lubungi bagian luar yang terkalsifikasi. 

Bagian kanselous dari tulang alveolar terdiri dari 
trabekula yang mendindingi ruang sumsum yang 
berbentuk tidak teratur dengan pinggiran berupa
sel-sel endosteal yang rata dan tipis.



SUMSUM TULANG

Pada orang dewasa sumsum pada tulang 
rahang adalah berupa sumsum kuning yang 
inaktif, namun kadang-kadang didapati 
fokus sumsum tulang merah. 

Sumsum tulang biasanya terdapat pada 
tuberositas maksilaris serta daerah molar tuberositas maksilaris serta daerah molar 
dan premolar maksila dan mandibula, yang 
pada gambaran radiografis terlihat seba-
gai daerah radiolusens.



PERIOSTEUM DAN ENDOSTEUM

Permukaan tulang ditutupi oleh lapisan ja-
ringan ikat osteogenik yang tidak berdife-
rensiasi. 
Periosteum adalah jaringan yang membalut 
permukaan luar tulang
Endosteum adalah jaringan yang mendin-
dingi rongga tulang internal. dingi rongga tulang internal. 
Periosteum terdiri dari dua lapisan: 

1.Lapisan dalam yang terdiri dari sel-sel 
yang berpotensi berdiferensiasi men-
jadi osteoblas

2.Lapisan luar yang kaya pembuluh darah 
dan saraf, dan terdiri dari serabut 
kolagen dan fibroblas.



Bundel serabut kolagen periosteal menem-
bus tulang dan mengikatkan periosteum ke 
tulang.

Endosteum terdiri dari lapisan tunggal 
sel-sel osteoprogenitor dan sejumlah kecil 
jaringan ikat.



SEPTUM INTERDENTAL

Terdiri atas tulang kanselous yang diba-
tasi oleh dinding soket gigi yang berte-
tangga serta lempeng kortikal vestibular 
dan oral.



Apabila ruang interdentalnya sempit, sep-
tum interdental hanya terdiri dari tulang 
alveolar utama saja.

Ruang interdental antara P2 dengan M1 
mandibula pada 85% kasus dibentuk oleh 
tulang alveolar utama dan tulang kanselous, 
sedangkan pada 15% kasus hanya diben-
tulang alveolar utama dan tulang kanselous, 
sedangkan pada 15% kasus hanya diben-
tuk oleh tulang alveolar utama saja. 



Apabila akar gigi yang bertetangga terlalu 
rapat, bisa dijumpai jendela antara kedua 
akar tersebut.



Pada molar maksila:
- pada 66,6% kasus septum interdental 
terdiri atas tulang alveolar utama dan 
tulang kanselous

- pada 20,8% kasus terdiri dari tulang 
alveolar utama saja 

- pada 12,5% kasus terjadi pembentukan 
jendelajendela



Angulasi mesial-distal dari krista septum 
interdental:

- sejajar dengan garis khayal yang di-
tarik dari batas sementum-enamel 
dua gigi yang bertetangga



Jarak antara krista tulang alveolar de-
ngan batas sementum-enamel pada dewasa 
muda bervariasi 0,75-1,49 mm (rata-rata 
1,08 mm). 
Jarak tersebut meningkat dengan bertam-
bahnya umur menjadi rata-rata 2,81 mm.

Dimensi mesial-distal, dimensi dan vesti-
bular-oral, dan bentuk septum interdental bular-oral, dan bentuk septum interdental 
tergantung pada: 

1. ukuran dan konveksitas mahkota dua 
gigi yang bertetangga

2. posisi gigi pada tulang rahang dan 
derajat erupsinya


