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HUBUNGAN ANTARA KADAR HORMON ESTROGEN DENGAN EKSPRESI 

RUNX2 PADA TULANG MANDIBULA TIKUS WISTAR MODEL 

OSTEOPOROSIS 

 

ABSTRAK 

 

Latar belakang: Kondisi fisiologis pasca menopause akan menurunkan  hormon 

estrogen oleh karena proses penuaan. Estrogen berperan penting dalam metabolisme 

tulang. Berkurangnya estrogen dapat mengganggu keseimbangan osteoblas dan osteoklas 

yang berakibat osteoporosis. Osteoporosis yang terjadi mandibula, yang dapat 

mempengaruhi dukungan, retensi, dan stabilitas gigi tiruan, oleh karena itu  diagnosa 

densitas tulang penting dilakukan oleh dokter gigi sebelum melakukan perawatan 

prostodontik. RUNX2 dapat merangsang ekspresi gen matriks tulang di tahap awal 

diferensiasi osteoblas. Pemeriksaan immunohistokimia dengan indikator RUNX2 dapat 

dilakukan untuk mengetahui gambaran kondisi tulang.  

Tujuan: Untuk mengetahui hubungan antara kadar estrogen dengan ekspresi 

RUNX2 pada tulang mandibula tikus model osteoporosis.  

Material dan metode: 26 ekor tikus wistar dibagi menjadi 2 kelompok sama 

banyak. Kelompok I dilakukan ovariektomi sebagai model osteoporosis dan kelompok II 

dilakukan sham surgery sebagai kontrol. Setelah 12 minggu, pengambilan darah 

dilakukan untuk pemeriksaan kadar estrogen. Kemudian, tikus diterminasi dan dilakukan 

reseksi mandibula untuk pemeriksaan immunohistokimia dengan marker RUNX2. 

Jumlah ekspresi RUNX2 dilakukan dengan pengamatan kualitatif ditunjang dengan data 

kuantitatif pada satu lapang pandang dengan mikroskop cahaya pembesaran 400x. 

Penghitungan statistik menggunakan independent t-test dan Pearson.  

Hasil: Jumlah estrogen pada kelompok sham surgery lebih tinggi daripada 

kelompok osteoporosis. Terdapat perbedaan yang bermakna jumlah estrogen pada 

kelompok normal dan osteoporosis p=0.004 (p<0.05). Ekspresi RUNX2 mengalami 

peningkatan pada kelompok osteoporosis, uji beda menunjukan perbedaan yang 

bermakna antara 2 kelompok tersebut p=0.000 (p<0.05). Pada uji hubungan korelasi 

Pearson terdapat hubungan yang bermakna antara kelompok estrogen dengan RUNX2 

p=0.038 (p<0.05). 

Kesimpulan: Didapatkan kadar hormon estrogen lebih rendah pada kelompok 

tikus model osteoporosis. Ekspresi RUNX2 meningkat pada kelompok tikus model 

osteoporosis. Terdapat hubungan yang bermakna antara estrogen dengan ekspresi 

RUNX2. 
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