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PENGARUH ADVANCED GLYCATION END PRODUCTS (AGEs) 
PADA HUMAN UMBILICAL CORD MESENCHYMAL STEM CELLS 
(hUCMSCs) TERHADAP EKSPRESI RUNX2 DAN ALIZARIN RED 

 

 Abstrak  

 

Latar Belakang: Diabetes Melitus adalah penyakit sistemik yang ditandai dengan 
peningkatan glukosa darah yang dalam jangka panjang akan meningkatkan Advanced 
Glycation End products (AGEs) dan pada akhirnya akan menyebabkan gangguan 
osteogenesis. Dalam bidang prostodontik, proses osteogenesis memainkan peran penting 
untuk keberhasilan perawatan. RUNX2 adalah faktor transgenik yang mengarahkan 
diferensiasi dari MSC ke preosteoblast. Hilangnya RUNX2 pada tahap awal ini 
mengganggu proses diferensiasi osteogenik. Alizarin Red merupakan salah satu metode 
penting dalam mendefinisikan kalsifikasi yang mengarah pada diferensiasi osteogenik. 
Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Advanced 
Glycation End products (AGEs) pada Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells 
(hUCMSCs) terhadap ekspresi RUNX2 dan Alizarin red. Bahan dan Metode: MSC 
yang diisolasi dari tali pusat manusia dibiakkan dan dikembangkan sampai pasase 5. 
Sampel dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok perlakuan (medium osteogenik + medium 
AGE-BSA) dan kelompok kontrol (medium osteogenik) masing-masing dengan 3 
replikasi. Sampel diperiksa pada hari 1,3,7,8,9,12,14 dan 21 dengan imunositokimia 
untuk jumlah ekspresi RUNX2. Dan Alizarin red pada hari ke-21. Hasil: Pada kelompok 
AGE-BSA, ekspresi RUNX2 meningkat pada hari ke-3 dan mencapai puncaknya pada 
hari ke 7 dan 14 dan ada penurunan pada hari ke-8. Pada kelompok kontrol, ekspresi 
RUNX2 mencapai puncak pada hari 8 dan menurun pada hari 9. Alizarin red 
menunjukkan kalsifikasi pada media kontrol, tetapi lebih sedikit mineralisasi pada 
kelompok AGE. Kesimpulan: Dari penelitian ini, ditemukan bahwa AGE-BSA 
meningkatkan ekspresi RUNX2 oleh hUCMSC pada tahap awal dan akhir pematangan, 
hal ini juga dibuktikan oleh alizarin red di mana peningkatan RUNX2 pada hati 21 
menunjukkan lebih sedikit mineralisasi yang diperoleh dari gambar merah yang lebih 
muda daripada kelompok kontrol. 
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