
 

 

vii 

 

ABSTRAK 

 

Ekspresi Bone Morphogenic Proteins-2 (BMP-2) Setelah Aplikasi Stem Cell from Human 

Exfoliated Deciduous (SHED) dan Scaffold Hidroksiapatit (Penelitian Eksperimental 

pada Hewan Coba Rattus Norvegicus) 

 

ABSTRAK 

Latar Belakang: Terapi defek tulang alveolar dan periodontitis pada anak adalah 

penggunaan bone graf yang masih memiliki keterbatasan. Konsep rekayasa jaringan 

menggunakan stem cell dari organ manusia dan scaffold hidroksiapatit (HA) menjadi harapan 

untuk regenerasi tulang pada pasien dengan kasus tersebut. Stem Cell from Human Exfoliated 

Deciduous (SHED) dengan potensi proliferasi yang tinggi dan hidroksiapatit dengan sifat 

osteokonduktif menjadi biomaterial yang diunggulkan untuk regenerasi tulang. Tujuan: 

Untuk melihat ekspresi BMP-2 sebagai indikator adanya regenerasi tulang setelah aplikasi 

SHED pada scaffold hidroksiapatit. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimental laboratoris dengan rancangan Post-test only control group. Implantasi SHED 

dengan scaffold hidrosiapatit diletakkan pada soket gigi 8 ekor tikus wistar jantan pasca 

ekstraksi gigi anterior mandibula selama 21 hari. Pemeriksaan imunohistokimia dilakukan 

untuk  melihat jumlah osteoblast dan ekspresi BMP-2. Hasil: BMP-2 pada kelompok scaffold 

hidroksiapatit tanpa SHED terekspresi pada 7.25 osteoblast sedangkan pada kelompok 

scaffold hidroksiapatit dengan SHED terkespresi pada 12,5 osteoblast. Analisa statistik pada 

independent T-test didapatkan hasil p = 0,016 < 0,05 yang menunjukkan adanya perbedaan 

bermakna antara jumlah osteoblast yang mengekspresikan BMP-2 pada kelompok scaffold 

hidroksiapatit tanpa SHED dan pada kelompok scaffold hidroksiapatit dengan SHED. 

Kesimpulan: Ekspresi Bone Morphogenic Protein 2 (BMP-2) setelah aplikasi stem cell dari 

pulpa gigi sulung pada scaffold hidroksiapatit sel lebih tinggi daripada scaffold hidroksiapatit 

tanpa SHED. 

 

Kata Kunci : SHED, scaffold hidroksiapatit, BMP-2, regenerasi tulang 
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