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ABSTRAK 

Pengaruh Pemberian Kontras Pada Pertumbuhan Kultur 

 Adipose Mesenchymal Stem Cell 

Galih Rakasiwi Soekarno, I Gde Rurus Suryawan, Andrianto 

Latar Belakang : Terapi sel punca dalam bidang kardiologi saat ini semakin 
banyak digunakan. Adipose Mesenchymal Stem Cell merupakan kultur sel yang 
diharapkan dapat memberikan perbaikan klinis pada pasien yang 
mendapatkan terapi tersebut. Salah satu cara implantasi sel punca adalah 
dengan menggunakan kateterisasi jantung yang dibantu dengan penggunaan  
kontras media untuk melihat letak stenosis dan di daerah mana sel punca akan 
diberikan. Sampai saat ini belum ada penelitian yang melihat pengaruh 
pemberian kontras media terhadap proliferasi maupun viabilitas stem cell. 
Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh pemberian 
kontras mediaterhadap pertumbuhan kultur Adipose Mesenchymal Stem Cell 
secara in vitro. 
Tujuan : Untuk menganalisis efek pemberian kontras media terhadap 
pertumbuhan Adipose Mesenchymal Stem Cell. 
Metode : Penelitian ini merupakan experimental post-test control group study. 
Sampel Adipose Mesenchymal Stem Cell (AMSC) diperoleh dari proses thawing 
di ITD Unair. Sampel kemudian dibiakkan dan dicek marker yang 
menunjukkan sampel tersebut adalah mesenchymal stem cell secara 
imunohistokimia, selanjutnya dibagi menjadi 2 kelompok  yaitu kelompok 
yang mendapat perlakuan berupa pemberian kontras media iodixanol dan 
kelompok kontrol. Kelompok perlakuan dibagi lagi menjadi 7 sub kelompok 
yaitu yang mendapat dosis 1 mg/mL, 500 g/ml, 250 g/ml, 125 g/ml, 62.5 
g/ml, 31.25 g/ml dan 15.625 g/ml, dan diinkubasi kembali selama 24 jam. 
Proliferasi AMSC dinilai menggunakan MTT Cell Proliferation Assay. Analisis 
data dilakukan dengan menggunakan uji T 2 sampel bebas dan ANOVA. 
Hasil : MTT Cell Proliferation Assay menunjukkan tidak ada peningkatan 
maupun penurunan secara bermakna terhadap proliferasi AMSC dengan 
pemberian kontras media iodixanol pada setiap dosis bila dibandingkan 
dengan kelompok kontrol.  
Kesimpulan : Kontras media iodixanol tidak berpengaruh terhadap 
proliferasi AMSC. 
 
Kata Kunci : Proliferasi AMSC, kontras iodixanol,  
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