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ABSTRAK 
 
Evaluasi Efek Jangka Panjang Campuran Topikal Produk Metabolit 
Amniotic Membrane Stem Cell (PM-AMSC) Dengan Vitamin C Dan Laser 
Fraksional Co2 Pada Photoaging 
V Adiningtyas, M. Y Listiawan, L Astari 
 
ABSTRAK 

Latar Belakang: Produk metabolit Amniotic Membran Stem Cell (PM-AMSC) 
berasal dari membran amnion digunakan pada peremajaan kulit, dengan 
merangsang sintesis kolagen. Vitamin C adalah antioksidan yang digunakan untuk 
mengobati perubahan yang terkait dengan photoaging. Diharapkan dengan 
pencampuran PM- AMSC dengan vitamin C setelah laser fraksional CO2 sebagai 
LAD akan memberikan efek jangka panjang pada perbaikan klinis photoaging, 
dengan penetrasi mencapai target, efek jangka panjang akan bertahan lebih lama, 
sehingga hal ini menjanjikan sebagai pilihan terapi photoaging di masa mendatang. 
Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi efek jangka panjang perbaikan 
derajat kerutan, bintik hitam, pori-pori dan skin tone pada subyek yang telah 
mendapat topikal campuran PM-AMSC dengan vitamin C dan laser fraksional CO2. 
Metode: Tiga puluh orang wanita dewasa dengan photoaging sebagai sampel dan 
sudah dilakukan pemberian topikal campuran PM-AMSC dengan vitamin C dan 
laser fraksional CO2 
sebanyak 3 kali tindakan, kemudian diberikan krim tretinoin 0.025% sebagai terapi 
pemeliharaan  dan tabir surya SPF 30. Pengamatan perbaikan derajat kerutan, bintik 
hitam, pori-pori, dan skin tone dilakukan dengan alat berbasis computer-stimulated 
photograph yaitu Facial Skin Scope System Janus-II.  
Hasil: Berdasarkan analisis data yang dilakukan, derajat kerutan, bintik hitam, pori-
pori dan skin tone dari evaluasi selama 3 bulan setelah diberikan campuran topikal 
PM-AMSC dengan vitamin C dan laser fraksional CO2 pada photoaging didapatkan 
harga p >0,05. Hasil ini tidak signifikan secara statistik. 
Simpulan: Terdapat efek jangka panjang campuran topikal PM-AMSC dengan 
vitamin C dan laser fraksional CO2 serta tidak terdapat efek samping pada 
penelitian, sehingga, waktu evaluasi dapat diperpanjang untuk mengetahui hasil 
lebih lanjut. 
Kata kunci: produk metabolit amniotic membrane stem cell, vitamin C, 
peremajaan kulit, photoaging, laser fraksional CO2, efek jangka panjang 
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