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ABSTRAK 

PENGARUH PEMBERIAN FIBRONECTIN TERHADAP PENEMPELAN 

ADIPOSE-DERIVED MESENCHYMAL STEM CELL (AMSCs) PADA 

PERMUKAAN PATCH JANTUNG  POLYTETRAFLUOROETHYLENE 

(PTFE) 

Anudya Kartika Ratri, I Gde Rurus Suryawan, Andrianto 

Latar belakang :tissue engineering telah menjadi sebuah pendekatan inovatif 

dalam penatalaksanaan kelainan kongenital operatif. Prinsip dari konstruksi 

biomimetic yang ideal adalah kuatnya scaffold  dan sifat tidak terlalu 

trombogenik, efisiensi stem cells yang ditanam, dan signaling molecules untuk 

mendukung proliferasi sel dan perlekatan pada scaffold. Transplantasi adipose 

derived mesenchymal stem cells pada patch jantung PTFE yang telah sering 

digunakan pada berbagai prosedur pembedahan dapat menjadi solusi baru bagi 

limitasi sifat prostetiknya. Fibronectin sebagai glikoprotein matriks ekstraseluler 

ditambahkan pada patch untuk dapat meningkatkan perlekatan sel ke sel, dan 

penempelan sel pada permukaan patch. 

Tujuan:Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pemberian 

Fibronectin dan pengaruh paparan waktu kultur setelah pemberian Fibronectin 

terhadap penempelan AMSCs pada permukaan patch jantung PTFE. 

Metode :Studi ini merupakan studi laboratoris eksperimental (in vitro) 

menggunakan cryopreserved AMSCs yang berasal dari jaringan lemak yang 

dilakukan thawing di laboratorium stem cells Universitas Airlangga. Karakter 

AMSCs diperiksa dengan immunofluorescence menunjukkan fluoresensi CD90+, 

CD105+, dan CD45-. Patch PTFE yang telah dipotong kecil-kecil dibagi menjadi 

kelompok perlakuan yang direndam Fibronectin dan kelompok control. Kemudian 

setiap patch ditanami AMSCs. Scaffold yang telah ditanami diletakkan dalam 96 

medium well dengan medium kultur yang diganti tiap 2 hari sesuai standard 

protokol lalu dibagi menjadi 5,7 dan 10 hari observasi. Analisis patch meliputi 

pemeriksaan kualitatif dan kuantitatif dengan menghitung jumlah sel per lapang 

pandang menggunakan scanning electron microscope. 

Hasil:Studi ini menunjukkan bahwa Fibronectin memiliki pengaruh positif 

terhadap penempelan hAMSCs pada permukaan patch jantung PTFE; rerata 

jumlah sel per lapang pandang 31.25±13.28 versus kontrol 1.14±1.13 (p 0.000, p 

< 0.05). Meski demikian, observasi pada hari ke 5 yaitu 17.67±20.21, hari ke 7 

yaitu 12.11±10.94, hari ke 10 yaitu 18.83±23.25; durasi kultur yang lebih lama 

tidak menunjukkan perbedaan penempelan sel pada permukaan patch secara 

signifikan (p 0.802, p<0.05) 

Kesimpulan : Fibronectin memiliki pengaruh positif terhadap penempelan 

hAMSCs pada permukaan jantung PTFE. Tidak didapatkan perbedaan pengaruh 

waktu terhadap penempelan hAMSCs pada permukaan jantung PTFE setelah 

pemberian Fibronectin  

Kata kunci : human-Adipose Mesenchymal Stem cells (h-AMSCs), Fibronectin, 

PTFE patch, stem cells seeding, tissue engineering 
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