
 

TESIS POTENSI DIFERENSIASI BONE ... MAYA FATMAWATI 

Maya Fatmawati. 2017, Potensi Diferensiasi Bone Marrow-derived Mesenchymal 

Stem Cell Tikus Putih  (Rattus Norvegicus) Menjadi Sel Steroidogenik Penghasil 

Testosteron Secara In Vitro yang Diinduksi Triiodotironin dan Luteinizing 

Hormone. Tesis ini dibawah bimbingan: Dr. Alfiah Hayati, M.Kes dan Prof. Dr. 

Fedik Abdul Rantam, drh. Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, 

Universitas Airlangga, Surabaya.  

 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan potensi diferensiasi bone 

marrow-derived mesenchymal stem cell (BM-MSC) menjadi sel steroidogenik 

penghasil testosteron secara in vitro yang diinduksi triiodotironin (T3) dan luteinizing 

hormone (LH). Testosteron yang dihasilkan dapat digunakan dalam pengobatan atau 

terapi untuk mengatasi gangguan fisiologis akibat kekurangan testosteron. Penelitian ini 

menggunakan rancangan penelitian eksperimen terdiri dari kelompok kontrol (tanpa 

perlakuan) dan perlakuan. Setiap kelompok menggunakan BM-MSC tikus putih yang 

diisolasi dari sel mononukleat dan dikultur secara in vitro. Kelompok kontrol terdiri dari 

kelompok kontrol 7 hari, 14 hari, dan 21 hari. Kelompok perlakuan terdiri dari 

kelompok dengan induksi T3 1 nM, LH 10 ng/mL , dan kombinasi T3 1 nM+LH 10 

ng/mL dengan durasi perlakuan 7 hari, 14 hari, dan 21 hari. Sel BM-MSC yang 

merupakan bagian dari isolat sel mononukleat melekat pada tissue culture plastic atau 

cawan petri dan memiliki bentuk yang memanjang seperti fibroblas. Pada passage 3 dan 

setelahnya, kultur berisi sel serupa fibroblas yang homogen dan membentuk monolayer. 

Hasil imunohistokimia menunjukkan bahwa BM-MSC mengekspresikan CD105 dan 

tidak mengekspresikan CD45. Morfologi BM-MSC yang diinduksi T3 dan LH memiliki 

bentuk memanjang dan pipih seperti morfologi BM-MSC yang tidak diberi perlakuan. 

Konsentrasi testosteron diukur dari medium kultur dengan metode ELISA. Konsentrasi 

testosteron paling tinggi dan berbeda signifikan (p< 0,05) sebesar ±70 pg/ml diperoleh 

dari perlakuan dengan induksi T3+LH durasi 14 hari atau 21 hari. Konsentrasi 

testosteron pada perlakuan LH 14 dan 21 hari sekitar 67 pg/mL. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah morfologi BM-MSC yang diinduksi dengan T3 dan LH secara in 

vitro tidak berbeda dengan BM-MSC yang tidak diinduksi; induksi dengan hormon LH 

dan kombinasi T3+LH berpengaruh signifikan terhadap potensi diferensiasi BM-MSC 

menjadi sel steroidogenik penghasil testosteron secara in vitro; induksi dengan 

kombinasi T3+LH 14 dan 21 hari merupakan perlakuan yang terbaik untuk diferensiasi 

BM-MSC menjadi sel penghasil testosteron karena dapat meningkatkan konsentrasi 

testosteron dengan signifikan.  

 

 

Kata Kunci: bone marrow-derived mesenchymal stem cell, T3, LH, sel 
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