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Abstract
Adding bone graft material into the bone cavity could be one of alternative to avoid
bone fracture caused by osteoporosis. A major weakness of current orthopedic implant materials, for instance sintered hydroxyapatite (HA), is that they exist as a
hardened form, requiring the surgeon to fit the surgical site around an implant to
the desired shape. A convenient alternative to suspension bone filling materials are
injectable bone substitutes (IBS). This study investigated material formula consist of
bioceramic hydroxyapatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP as filler, and polymer carboxymethyl cellulose (CMC) and gelatin as matrix. Three groups were
classified based on the ratio of HA/TCP in the solid phase (70:30 ; 50:50; 40:60).
FTIR analysis showed that absence of fungsional groups of PO43-, carboxyl and
NH2 related to composition components. An increase in porosity due to changes in
morphology was confirmed by polarity microscope image. Tensile strength test
showed compressive strength was decrease caused by increasing TCP concentration. All groups showed structurally similar to cancellous bone related to porosity
and mechanical strength properties.
Keywords: injectable bone substitute, hydroxyapatite, ceramic-polymer composite,
bone defect
Abstrak
Penambahan bahan semen tulang kedalam rongga tulang dapat menjadi salah satu
alternatif untuk mencegah kerusakan tulang akibat osteoporosis. Kelemahan utama
dari bahan implant ortopedik berbasis hydroksiapatit sinter adalah bahan dalam bentuk solid dimana dalam aplikasi pembedahan, sulit untuk mengisi rongga tulang
dengan ukuran tertentu. Alternatif yang nyaman untuk bahan pengisi tulang suspensi adalah dengan menggunakan bahan Injectable bone substitute. Dalam studi ini
dipelajari komposisi material Injectable Bone substitute dengan matrik berupa polimer CMC-gelatin dan HA/TCP sebagai filler. Dilakukan variasi rasio Hidroksiapatit (HA) / tri-calcium phosphate (TCP) (70:30; 50:50; 40:60) untuk mempelajari pengaruhnya terhadap sifat-sifat fisik dan mekanik campuran. Hasil uji FTIR
menunjukkan gugus fungsi fosfat (PO43-) gugus fungsi karboksil dan gugus fungsi
NH2 yang merujuk kepada bahan penyusunnya. Peningkatan porositas karena perubahan morfologi dikonfirmasi oleh gambar mikroskop polaritas. Hasil uji tekan
menunjukkan berkurangnya nilai kuat tekan dengan bertambahnya konsentrasi TCP
dalam campuran. Semua kelompok uji menunjukkan kemiripan struktural dengan
tulang cancellous dalam sifat porositas dan kekuatan mekanik.
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PENDAHULUAN
Seiring dengan bertambahnya jumlah populasi
penduduk, kasus-kasus patah tulang akibat osteoporosis makin banyak terjadi, dimana osteoporosis menyebabkan massa tulang berkurang sehingga tulang
menjadi rapuh [1].
Pada awalnya perbaikan tulang sering dilakukan dengan melakukan penggantian tulang dengan
beberapa jenis bone graft (pengganti tulang) diantaranya autograft yang merupakan pengganti tulang
yang berasal dari bagian tulang lain pasien yang menderita kerusakan tulang [2] [3]. Autograft masih
merupakan standard terbaik untuk penggantian tulang
disebabkan sifat osteogenik, osteokonduktif, dan osteoinduktifnya [4][5][6][7]. Kemudian terdapat jenis
allograft yaitu tulang yang berasal dari proses
pembekuan tulang orang lain atau donor atau spesies
yang sama namun berbeda genetik, yang terakhir yaitu
xenograft yang berasal dari tulang hewan. Ketiga jenis
bone graft memiliki kekurangan yang justru dapat
menimbulkan dampak lain karena harus kehilangan
tulang bagian lain dan juga jika menggunakan pengganti tulang orang lain atau tulang hewan ketidakcocokkan tulang akan sangat sulit dihindari sehingga
dalam kemajuan material alat kesehatan dibuat alternatif bone graft dari biomaterial.
Hidroksiapatit merupakan bahan biokeramik
dengan gugus senyawa Ca10(PO4)6(OH)2. Gugus senyawa tersebut menyerupai gugus senyawa pada tulang
dan gigi manusia [8], karena itu, HA dikenal sebagai
material yang biokompatibel [9] dan tidak menimbulkan respon inflamasi, namun nilai resorpsinya
rendah [10][11]. β-TCP sebagian besar digunakan
bersamaan dengan HA [8]. Keuntungan utama
menggunakan keramik bifasik (campuran HA dan βTCP) berkaitan dengan resorpsi keduanya. Diketahui,
resorpsi β-TCP lebih cepat daripada resorpsi
HA[12][13]. tetapi sifat mekanik HA sedikit lebih
baik daripada β-TCP. Dengan demikian, hubungan βTCP dan HA memungkinkan tingkat pertumbuhan
tulang yang lebih cepat dan lebih tinggi daripada
menggunakan HA saja sambil menawarkan sifat
mekanik yang lebih baik daripada β-TCP saja.
Beberapa material komposit yang mengandung
HA dan kolagen juga telah diteliti, dan kombinasinya
meningkatkan diferensiasi osteoblas dan mempercepat
osteogenesis [14][15]. Sifat elastis kolagen memungkinkan peningkatan ketangguhan patah hidroksiapatit
yang buruk. Namun, efektivitas bahan komposit ini
harus divalidasi oleh studi klinis lebih lanjut [8].
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa
pengganti tulang suntik (IBS) berbasis kalsium fosfat,
dikombinasikan dengan berbagai polimer berbasis
alam, seperti selulosa dan turunannya, asam hialuronat
dan polimer lainnya, telah dipasarkan sebagai
perangkat medis [7].
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Bahan yang ideal untuk menggantikan jaringan
tulang harus memenuhi spesifikasi yang tepat, seperti
menjadi biokompatibel, bioresorbable, osteokonduktif, osteoinduktif, secara struktural mirip dengan
tulang, berpori, tahan mekanis, mudah digunakan,
aman, dan hemat biaya [16]. Pada penelitian ini, IBS
dibuat dengan mendispersikan serbuk HA/TCP
kedalam larutan polimer CMC-gelatin dan bahan pendukung lainnya kemudian dilakukan pengujian dan
pembandingan sifat fisik sampel dengan sifat fisik
tulang manusia.

BAHAN DAN METODE
Biphasic Calcium Phosphate (BCP) dibuat
dengan komposisi HA dan TCP. Pencampuran HA
(HA sintetik, produk PTM-BPPT) dan TCP (Sigma
Aldrich) dengan perbandingan HA/TCP sebesar 70:30
(sampel A), 50:50 (sampel B), dan 40:60 (sampel C)
dilakukan menggunakan alcohol sebagai media pencampuran. Serbuk HA dan TCP dicampur selama 30
menit dengan menggunakan magnetic stirrer didalam
larutan alkohol (aseton). Setelah itu campuran disinter
dalam oven hingga suhu 80 oC selama 17 jam hingga
diperoleh serbuk campuran kering.
Fasa likuid dibuat dengan mencampur Larutan
gelatin (lokal, Sumber Berlian Kimia, food grade)
10% (w/w) ditambahkan dengan larutan CMC (sigma
Aldrich) 2% (w/w) dengan perbandingan gelatin:
CMC (4:1). Setelah itu larutan gelatin-CMC diaduk
menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 600
rpm selama 10 menit. Setelah larutan gelatin-CMC
homogen, dilakukan penambahan serbuk HA/TCP
sesuai dengan variasi komposisi yang telah ditentukan
(Sampel A, B dan C) kemudian diaduk hingga homogen dan terbentuk suspensi yang berwarna putih. Suspensi yang telah terbentuk dimasukkan kedalam alat
syringe untuk dicetak kedalam pencetak komposit
HA/TCP-Gelatin-CMC
Sebelum diuji sampel ditimbang menggunakan
neraca analitik. Pengujian sifat fisik meliputi Uji
degradasi, uji swelling, uji porositas,uji densitas, uji
kekuatan kompresi, pengukuran pori dan dilakukan
karakteristik menggunakan FTIR.
A. Uji Degradasi
Uji degradasi dilakukan untuk mengobservasi
kehilangan berat sampel sebelum dan sesudah dilakukan perendaman di dalam larutan fisiologis Ringer, pengujian dilakukan selama 7 hari. Berat awal
dan akhir sampel diukur dengan menggunakan alat
ukur berat digital yang memiliki ketelitian 10-4. Nilai
degradasi merupakan presentase selisih antara berat
awal dan berat akhir sampel per berat awalnya.
B. Uji Swelling
Uji swelling dilakukan untuk mengobservasi
kemampuan sampel untuk mengembang dan sebagai
wadah tempat sel-sel tulang baru. Berat awal dan akhir
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sampel diukur dengan menggunakan alat ukur berat
digital yang memiliki ketelitian 10-4. Nilai swelling
merupakan presentase selisih antara berat basah sampel setelah direndam dan berat awal sampel per berat
awalnya.

Tabel 1. Hasil uji densitas dan porositas pada komposisi sampel.

Sampel

Densitas

Porositas

A

1,72

53,5%

C. Uji Porositas

B

1,68

78,88%

Uji porositas dilakukan untuk mengobservasi
interkoneksi antar pori pada sampel IBS apakah sesuai
dengan ukuran porositas tulang manusia. Besarnya
porositas merupakan presentase perbandingan antara
selisih berat basah dan berat awal dengan selisih antara berat basah dan berat sampel didalam air.

C

1,59

88,69%

D. Uji Densitas
Uji densitas dilakukan untuk mengobservasi
kerapatan sampel IBS apakah sesuai dengan kerapatan
tulang manusia. Besar densitas dihitung menggunakan
formula :
P = A/(A-B)*(po-d) +d
P = densitas sampel
A = berat sampel diudara
B = berat sampel dalam air
Po = densitas cairan
D = densitas udara
E. Uji Tekan
Uji tekan dilakukan untuk mengamati kemampuan sampel. Kemampuan sampel harus sesuai
dengan kekuatan tulang manusia agar dapat digunakan
sebagai pengisi tulang manusia. Uji tekan
menggunakan alat UTM (shimadzu AGX series)
dengan probe silinder dengan kecepatan deformasi
1mm/min dan gaya tekan maksimal 240000 N.
F. Uji FTIR
Karakterisasi dengan menggunakan FTIR dilakukan untuk mengetahui gugus fungsi yang terkandung di dalam sampel. Pengukuran dilakukan
menggunakan spektrofotometer FTIR (Perkin-elmer
spectrum 100).
G. Pengukuran Besar Pori
Pengukuran besar pori dilakukan untuk
mengamati besar pori sampel. Pengukuran dilakukan
menggunakan mikroskop polarisasi. Sampel diamati
dengan perbesaran sepuluh kali.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian densitas komposit BCP-gelatinCMC menunjukkan bahwa makin tinggi kandungan
TCP dibanding HA, densitas komposit makin berkurang, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Pada semua variasi komposisi HA:TCP, densitas yang dihasilkan ada dibawah nilai densitas tulang padat (3,1 – 3,2 g/cm3) dan mendekati densitas
tulang cancellous. Kepadatan nyata dari tulang cancellous manusia biasanya berkisar 0,05 hingga 1,1 g / cm.
Berkurangnya densitas disebabkan karena adanya
perbedaan berat jenis HA dengan TCP. Berkurangnya
densitas diikuti juga oleh bertambahnya porositas.
Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem BCP,
porositas dapat diatur dengan rasio HA/TCP untuk
mendapatkan porositas yang diinginkan. Porositas
yang dihasilkan pada sampel A yaitu 53,5%, sampel B
78,88% dan sampel C 88,69% memiliki kemiripan
dengan porositas tulang cancellous yaitu 30 - 90%.
Lebih jauh, porositas adalah faktor penting yang
mempengaruhi kecepatan degradabilitas. Bahan
dengan porositas tinggi memiliki kecepatan penguraian yang tinggi, dan material dengan porositas rendah
memiliki kemampuan penguraian yang lebih rendah.
Dengan porositas yang semakin meningkat maka sel
jaringan berada disekitarnya mudah masuk ke dalam
dan berproliferasi (pertambahan sel dengan cepat). Hal
ini akan meningkatkan sifat osteokonduktif (kemampuan untuk memandu pertumbuhan sel tulang) dari
matriks sebagai scaffold. Matriks yang mengandung
gelatin sebagai protein tulang akan dapat berfungsi
membantu berkembangnya sel jaringan untuk membentuk challus, yang selanjutnya bereaksi dengan
kalsium dengan bantuan osteoblas membentuk tulang
baru. [17]
Uji Swelling Ability Dan Degradasi
Pengujian sifat degradasi dari sampel dalam
lingkungan basah, maka dilakukan perendaman dari
sampel dalam larutan SBF. Hasil uji dapat dilihat pada
Tabel 2 berdasarkan data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa dengan terjadinya meningkatnya konsentrasi TCP, menyebabkan angka swelling bertambah
dam degradasi meningkat. Penurunan densitas yang
terjadi akibat peningkatan konsentrasi TCP telah
meningkatkan porositas campuran, yang menyebabkan air/cairan akan semakin mudah untuk berdifusi
kedalam sampel sehingga pemekaran (swelling) semakin meningkat, dan sampel mudah untuk terdegradasi.
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Tabel 2. Hasil uji swelling ability dan degradasi.

Sampel

Swelling

Degradasi

A

30,79

7,33%

B

40,85

8,1%

C

55,37

8,25%

Karakterisasi FTIR
Komposit HA-TCP-gelatin-CMC dikarakterisasi dengan menggunakan FTIR untuk mengetahui
gugus fungsi dari bahan-bahan pembentuknya terdapat
di dalamnya. Spektrum FTIR komposit HA-TCPgelatin-CMC untuk sampel A yang diambil sebagai
representasi dari metode pencampuran sistem komposit HA-TCP-gelatin-CMC dapat dilihat pada Gambar 2.

Dalam uji degradasi ini hanya menginvestigasi
kecenderungan terjadinya degradasi akibat perbedaan
rasio HA/TCP. Degradabilitas ideal sebuah material
bone graft yaitu dapat melebur dalam waktu 5-7
minggu[18]. Hal tersebut berhubungan dengan pembentukan tulang baru. Pembentukan tulang baru berlangsung selama 4-8 minggu sehingga pada waktu
tersebut diharapkan material bone graft dapat terurai
seiring dengan adanya proses pembentukan alami tulang.
Uji Tekan

Gambar 1. Hasil karakterisasi sampel dengan rasio HA/TCP 50:50.

Uji tekan merupakan uji untuk mengetahui
apakah komposit memenuhi persyaratan bahan sebagai pengisi tulang. Menurut ketentuan persyaratan
bahan dapat digunakan sebagai pengganti tulang jika
memiliki kuat tekan antara 2-12 Mpa pada tulang canceollus dan untuk tulang cortical memiliki kuat tekan
antara 30-160 Mpa [19]

Pada spektrum FTIR diatas bilangan gelombang 1023,68 cm-1 560,25 cm-1 merupakan daerah
serapan dari gugus fungsi fosfat (PO43-) yang berasal
dari senyawa kalsium fosfat yaitu HA dan TCP. Pada
bilangan gelombang 1437.69 cm-1 merupakan daerah
serapan dari gugus fungsi karboksil (COO-) yang berasal dari prolin gelatin dan dapat berasal dari CMC
karena kedua senyawa tersebut memiliki gugus fungsi
karboksil. Dan terdapat pula gugus NH2 pada serapan
1540,97 cm-1 yang berasal dari senyawa gelatin [17].
Hal ini menunjukkan bahwa metode pencampuran
pada pembuatan komposit HA-TCP-gelatin-CMC
tidak menimbulkan persenyawaan baru dengan tidak
ditemukannya indikasi gugus fungsi dari persenyawaan lain.

Tabel 3. Hasil uji tekan.

Pengukuran Besar Pori

Tabel 3 menunjukkan adanya penurunan
kekuatan yang disebabkan meningkatnya konsentrasi
TCP dalam campuran. Pada sampel A menghasilkan
kekuatan sebesar 13,53 Mpa, sampel B menghasilkan
10,14 Mpa dan sampel C menghasilkan 3,76 Mpa.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa komposit BCPgelatin-CMC untuk semua komposisi berada pada
rentang nilai kuat tekan tulang cancellous (2-12 Mpa.)
Gambar 2. Hasil pengamatan Sampel A dengan mikroskop polarisasi dengan pembesaran 10x.
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makropori ideal untuk pertumbuhan tulang dibandingkan dengan ukuran yang lebih kecil (300 mikron)
[22]. Dengan demikian, secara keseluruhan ukuran
pori yang dihasilkan untuk setiap komposisi memiliki
ukuran pori yang ideal sebagai bahan pengganti tulang.

KESIMPULAN

Gambar 3. Hasil pengamatan Sampel B dengan mikroskop polarisasi dengan pembesaran 10x.

Variasi HA/TCP berpengaruh pada densitas,
porositas,kuat tekan, pemekaran, dan persentase
hilang sampel dengan larutan SBF pada komposit
HA/TCP-gelatin-CMC. Secara garis besar kenaikan
kosentrasi TCP dalam rasio HA/TCP
akan
menurunkan nilai densitas dan meningkatkan persentase porositas yang diikuti dengan meningkat
pemekaran (swelling) sehingga degaradasi meningkat
dan menurunkan nilai kuat tekan pada komposit
HA/TCP-gelatin-CMC. Investigasi pada makrostruktural bahan menunjukkan bahan IBS pada
berbagai rasio HA/TCP memenuhi sifat-sifat osteoinduksi yang diinginkan, ditinjau dari nilai keporian dan
ukuran pori (dalam rentang yang mirip dengan tulang
cancelous). Namun untuk membutikan bahwa formulasi ini tepat untuk bahan IBS, perlu validasi lebih
lanjut terutama untuk mengetahui laju degradasi bahan
dalam kurun waktu yang sesuai (4-5 minggu) dan
analisa rheologi bahan yang berkaitan dengan kemudahan dalam injeksi dan pengerasan in-situ. Uji pra
klinis diperlukan untuk mempelajari hasil formulasi
untuk mengetahui pengaruh bahan terhadap proliferasi
sel untuk mempercepat perbaikan tulang

UCAPAN TERIMAKASIH

Gambar 4. Hasil pengamatan Sampel C dengan mikroskop polarisasi dengan pembesaran 10x.

Berdasarkan hasil pengamatan menggunakan
mikroskop polarisasi besar pori yang terukur, sampel
A memiliki ukuran pori pada kisaran 99-500,04
mikron, sampel B 45-605 mikron dan sampel C 65769 mikron dengan penyebaran ukuran pori yang
bervariasi pada setiap permukaan. Kehadiran fitur
makrostruktural seperti makropori, kanal atau void
antar partikel meningkatkan sifat osteoinduksi bahan.
[20]. Ukuran pori ideal untuk biokeramik harus sama
dengan ukuran tulang spons (cancellous bone).
Mikroporositas (ukuran pori < 10 mikron) memungkinkan sirkulasi cairan tubuh sedangkan makroporositas (ukuran pori > 50 mikron) memberikan perancah
(ukuran pori 100-200 mikron dan porositas 60-65%)
untuk kolonisasi sel-tulang [21]. Ukuran pori berdiameter 565 mikron dilaporkan sebagai ukuran
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