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ABSTRAK 

PENGARUH TRANSPLANTASI SEL PUNCA MESENKIMAL SUMSUM 
TULANG TERHADAP EKSPRESI BMP-15, APOPTOSIS SEL 

GRANULOSA DAN JUMLAH FOLIKEL PADA MENCIT MODEL 
ENDOMETRIOSIS 
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Latar belakang: 
Endometrios adalah salah satu penyebab infertilitas pada wanita reproduktif.  Sudah banyak 
penelitian yang menggunakan  Bone marrow stem cell(BMSC) sebagai terapi. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah BMSC dapat mempengaruhi ekspresi folikel 
BMP-15, apoptosis sel granulosa dan jumlah folikel dalam mencit model endometriosis. 
Tujuan: 
Untuk mengetahui pengaruh BMSC terhadap ekspresi BMP-15, apoptosis sel granulosa dan 
jumlah folikel de Graaf pada mencit model endometriosis 
Metode: 
Metode penelitian ini adalah  Randomized clinicl trial eksperimental laboratorium terhadap 
Mus musculus. Objek penelitian adalah 42 mencit dibagi menjadi 3 kelompok, kontrol, 
endometriosis, dan endometriosis + kelompok BMSC. Kemudian kita mengevaluasi 
perbandingan ekspresi BMP-15 , apaoptosis sel granulosa, dan jumlah folikel antar 
kelompok. 
 Hasil: 
Analisis imunohistokimia menunjukkan bahwa ekspresi BMP-15 dalam kelompok kontrol, 
endometriosis, dan endomteriosis + kelompok BMSC adalah (p = 0,551, p = 0,446 dan p = 
0,917) dengan uji ANNOVA p = 0,273 tidak berbeda bermakna secara statistik antar 
kelompok. Pada apoptosis sel granulosa (K0 vs K1 p <0,001, K1 vs K2 p = 0,001, K0 vs 
K2 p = 0,199) yang berarti kelompok endometriosis memiliki indeks apoptosis lebih tinggi 
daripada kelompok kontrol dan kelompok endometriosis + BMSC secara signifikan. Pada 
jumlah folikel primer (p = 0,14, p = 0,47, p = 0,622) dengan uji ANOVA p = 0,767 tidak 
signifikan berbeda antar kelompok. Folikel sekunder dengan uji Kruskal-Wallis p = 0,128 
yang berarti perbedaan yang tidak signifikan antar kelompok. Folikel tersier dengan uji 
Kruskal-Wallis p = 0,203 yang berarti perbedaan yang tidak signifikan antar 
kelompokDalam jumlah folikel de Graaf (p = 0,31, p = 0,001, p = 0,006) dengan uji 
Kruskal-Wallis p = 0,001 yang pada kelompok endometriosis + BMSC lebih tinggi 
daripada kelompok kontrol dan endometriosis. 
Kesimpulan: 
Pada model tikus endometriosis dengan transplantasi sel induk sumsum tulang dapat 
memperbaiki ekspresi folikel BMP-15 dan de Graaf. 
Kata kunci: 
Endmetriosis, sel induk sumsum tulang, BMP-15 
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