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ABSTRAK 

 

Efek Pemberian Terapi Pulsed-Ultrasound Intensitas Rendah Terhadap 

Peningkatan Jumlah Osteoblas dan Tebal Kalus Pada Penyembuhan Fraktur 

Tibia Rattus Norvegicus  

 

Wirawan IKGAB, Wardhani IL, Pawana IPA 

 

Latar Belakang: Pemanfaatan gelombang ultrasound untuk membantu 

penyembuhan tulang umumnya menggunakan alat bone stimulator khusus namun 

ketersediaannya di Indonesia sangat terbatas serta memerlukan biaya lebih besar 

daripada alat terapi Ultrasound Diathermy (USD) konvensional. Studi 

penggunaan alat USD konvensional pada fraktur masih kurang. Frekuensi dan 

durasi terapi dari studi sebelumnya sangat sulit diaplikasikan secara klinis.  

Tujuan: Membandingkan efek terapi pulsed-ultrasound intensitas rendah antara 

kelompok kontrol tanpa stimulasi, USD 5x/minggu dan USD 3x/minggu terhadap 

jumlah osteoblas dan tebal kalus pada proses penyembuhan fraktur tibia Rattus 

norvegicus. 

Metode: 34 Rattus norvegicus jantan terbagi dalam 3 kelompok (kontrol, USD 

5x/minggu, USD 3x/minggu). Setelah dilakukan frakturasi dan splinting pada 

tulang tibia kanan 1/3 tengah, 48 jam kemudian mulai diberikan stimulasi 

gelombang ultrasound (1 MHz, pulsed, duty cycle 20%, intensitas 0,2 W/cm
2
, 

durasi 10 menit, stasioner) pada kelompok USD 3x/minggu dan 5x/minggu 

selama 3 minggu. Akhir minggu ketiga dilakukan terminasi dan dibuat preparat 

histopatologi jaringan kalus untuk dilakukan penghitungan jumlah osteoblas dan 

pengukuran tebal kalus. 

Hasil: Terdapat perbedaan bermakna (p<0,05) rerata jumlah osteoblas antara 

kelompok kontrol dan USD 5x/minggu, kelompok kontrol dan USD 3x/minggu, 

serta kelompok USD 5x/minggu dan USD 3x/minggu. Tidak didapatkan 

perbedaan bermakna (p>0,05) rerata tebal kalus antara kelompok kontrol, USD 

5x/minggu dan USD 3x/minggu.  

Kesimpulan: Terapi pulsed-ultrasound intensitas rendah baik frekuensi 

5x/minggu atau 3x/minggu dapat meningkatkan jumlah osteoblas jaringan kalus, 

namun tidak dapat meningkatkan ketebalan kalus pada akhir minggu ketiga pasca 

intervensi pada proses penyembuhan fraktur tibia Rattus norvegicus. 
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