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EKSPRESI IL-6 DAN BMP-2 

PADA LUKA PENCABUTANGIGI TIKUS WISTAR SETELAH 

PEMBERIAN SPONGE AMNION 
 

ABSTRAK 

 

Latar belakang: Lukanya adalah hilangnya kontinuitas jaringan akibat trauma 

mekanik, efek termal, kerusakan suplai darah ke jaringan, karena prosedur 

pembedahan. Salah satu kandungan sponge amnion adalah faktor pertumbuhan 

yang berperan dalam memperbaiki proses penyembuhan luka setelah pencabutan 

gigi. Selaput ketuban bisa dibuat dalam bentuk spons, diharapkan bisa 

memudahkan dokter gigi dan spesialis dokter gigi dalam penggunaannya. Tujuan 

pembuktian amunisi spons dapat mempengaruhi ekspresi IL-6 dan BMP-2 hari 1 

dan 7 pada histologi gigi paksa pasca ekstraksi gigi insisivus rahang bawah. 

Metode: 28 tikus Wistar jantan dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok kontrol 

(K1) dan kelompok perlakuan (P1). Setiap kelompok akan diamati pada hari ke 1 

dan 7. Evaluasi histologis dilakukan untuk menentukan jumlah ekspresi IL-6 dan 

BMP-2. Analisis statistik menggunakan uji satu arah Anova. Hasil: Mean ekspresi 

IL-6 pada kelompok kontrol (K1) 10,57 ± 1,512, kelompok perlakuan (P1) 9,57 ± 

2,149, pada kelompok kontrol (K7) 9,86 ± 1,864, pada kelompok perlakuan (P7) 3 

, 43 ± 0,976. Rata-rata ekspresi BMP-2 pada kelompok kontrol (K1) 5,00 ± 1,155, 

kelompok perlakuan (P1) 10,57 ± 1,512, pada kelompok kontrol (K7) 2,71 ± 

1,380, pada kelompok perlakuan (P7) 12,57 ± 1.988. Analisis uji ANOVA 

menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam jumlah IL-6 antara kelompok 

kontrol dan perlakuan dengan nilai signifikansi 0,000 (p <0,05). Hasil uji 

ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara BMP-2 

antara kelompok kontrol dan perlakuan dengan nilai signifikansi 0.000 (p <0,05). 

Kesimpulan: Ada penurunan ekspresi IL-6 dan peningkatan BMP-2 pada Hari 1 

dan 7 dengan memberi sponge amnion untuk gigi tikus Wistar. 

Kata kunci: penyembuhan luka, membran amnion, IL-6, BMP-2, 
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