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Latar belakang : Sebagai  prostodontis yang mayoritas penderitanya adalah usia lanjut, 
sebelum  membuat gigi tiruan terutama implant perlu memperhatikan densitas tulang 
terlebih dahulu karena penderita usia lanjut rentan terhadap penyakit degeneratif salah 
satunya osteoporosis. Pemeriksaan densitas tulang bisa dilakukan dengan metode yang 
sederhana dengan memeriksa hormon estrogennya dengan cara mengambil sampel 
darah penderita. Selain itu secara histologis dapat diperiksa  densitas tulangnya 
menggunakan indikator ekspresi TGFβ1, yang merupakan growth factor terbesar dalam 
tulang yang berfungsi mengatur pembentukan tulang.  
Tujuan : menganalisis perbedaan kadar hormon estrogen antara tikus osteoporosis 
dengan tikus normal, menganalisis perbedaan ekspresi TGFβ1 antara tikus  osteoporosis 
dan tikus normal,serta  menjelaskan hubungan antara kadar hormon estrogen dengan 
ekspresi TGFβ1 pada tulang mandibula tikus model osteoporosis. Materi dan Metode : 
tikus wistar betina  sebanyak 26 ekor dibagi 2 kelompok. Kelompok I dilakukan 
ovariektomi dan kelompok II sebagai kelompok kontrol. Setelah akhir minggu ke-12 
dilakukan pengambilan darah  pada semua kelompok tikus, kemudian dimatikan dan 
diambil tulang mandibulanya kemudian dipotong untuk didekalsifikasi dengan EDTA 
selama 4 minggu dan dibuat sediaan paraffin blok untuk melihat ekspresi TGFβ1  
dengan pemeriksaan imunohistokimia(IHC). Pembacaan ekspresi TGFβ1 menggunakan 
mikroskop cahaya dengan 5 lapang pandang dan pembesaran 400x, kemudian dilakukan 
uji statistik menggunakan independent T-test dan Pearson. 
Hasil : Dari penelitian diperoleh hasil bahwa kadar hormon estrogen tikus osteoporosis 
lebih rendah secara signifikan dibanding kadar hormon estrogen.tikus normal. Tidak 
terdapat perbedaan signifikan ekspresi TGFβ1 antara tikus osteoporosis dengan tikus 
normal dan tidak terdapat hubungan antara kadar hormon estrogen dengan 
ekspresiTGFβ1. Kesimpulan : Kadar hormon estrogen  tikus osteoporosis lebih rendah  
dibanding kadar hormon estrogen.tikus normal. Tidakdidapatkan perbedaan ekspresi 
TGFβ1 antara tulang mandibula tikus osteoporosis dengan tikus normal dan tidak 
terdapat hubungan antara kadar hormon estrogen dengan ekspresiTGFβ1pada tulang 
mandibula tikus model osteoporosis. 
 
Kata kunci : tikus wistar betina,osteoporosis, hormon estrogen ,TGFβ1, pemeriksaan 
imunohistokimia. 
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