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Latar Belakang: Sindroma Ovarium Poli Kistik (SOPK) merupakan kelainan endokrin yang 
paling sering dijumpai pada wanita usia reproduksi dengan prevalensi 4-12%. Pada Sindroma 
Ovarium Polikistik juga terjadi gangguan folikulogenesis, yaitu tidak terbentuknya folikel 
dominan, sehingga menjadi salah satu penyebab infertilitas. Tatalaksana yang paling umum 
yang sering digunakan yaitu dengan induksi ovulasi. Pada kasus SOPK, pemberian Rat Bone 
Marrow Stem Cell  terjadi  peningkatan sekresi kit ligand sebagai inisiasi perkembangan 
primordial folikel sehingga proses folikulogenesis kembali normal. Pada sebagian besar 
clinical trial, dan pada kebanyakan penelitian menggunakan hewan coba, stem cell 
ditransplantasikan melalui jalur intravena. Namun disaat bersamaan, ada kecenderungan pada 
beberapa penelitian untuk menggunakan jalur intraperitoneal, dengan mempertimbangkan 
efektifitas terapi. 

Tujuan: Membuktikan transplantasi Rat Bone Marrow Stem Cell intraperitoneal pada tikus 
model Polikistik Ovari lebih efektif dibandingkan pemberian Rat Bone Marrow Stem Cell 
intravena ditinjau dari segi folikulogenesis dan Ekspresi Transforming Growth Factor β 
Metode: : Penelitian ini dilakukan penelitian jenis eksperimental dengan desain post test only 
control group design. Dilakukan pada tikus dengan model SOPK di kandang hewan coba 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell  Universitas Airlangga. Kelompok hewan coba 
dibagi tiga yaitu kelompok kontrol positif, kelompok perlakuan pertama dengan transplantasi 
rat bone marrow stem cell secara intravena 1x106 unit per ekor dan kelompok perlakuan 
kedua dengan pemberian secara intraperitoneal 1x106 unit per ekor. 
Hasil penelitian: Tidak didapatkan perbedaan ekspresi TGF-β antara pemberian placebo 
intraperitoneal (3,08±1,32), transplantasi intravena (3,50±1,433), dan transplantasi 
intraperitoneal (5,10±2,164) dengan P : 0,056. Tidak didapatkan perbedaan folikel primer, 
folikel sekunder, dan folikel tersier antara ketiga kelompok penelitian dengan P>0,05. 
Terdapat perbedaan folikel de graaf antara transplantasi intraperitoneal (8,10±0,876) dan 
pemberian plasebo intraperitoneal (3,60±1,578) dengan P<0,05, dan antara transplantasi 
intraperitoneal (8,10±0,876) dan transplantasi secara intravena (6,20±1,619) dengan P<0,05. 
Kesimpulan: Pemberian Rat Bone Marrow Stem Cell intraperitoneal pada tikus model SOPK 
dapat memperbaiki folikulogenesis lebih baik daripada pemberian intravena. Tidak terdapat 
perbedaan ekspresi TGF-β pada pemberian rat bone marrow stem cell baik secara 
intraperitoneal maupun intravena 
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