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ABSTRAK 
PENGARUH PEMBERIAN ALTEPLASE TERHADAP EKSPRESI 

PLASMINOGEN ACTIVATOR INHIBITOR-1 DAN KOLAGEN TIPE 
I PADA MODEL FIBROSIS KAPSUL ANTERIOR LENSA DENGAN 

REAKSI FIBRIN IN VITRO 
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Tujuan: Untuk menganalisis efek alteplase pada ekspresi PAI-1 dan kolagen    
tipe I dalam fibrosis kapsul anterior lensa dengan reaksi fibrin in vitro. 
Metode: Kultur sel epitel lensa manusia diisolasi dari kapsul lensa anterior 
setelah kapsulotomi pada operasi katarak. Kultur sel epitel lensa dilakukan 
perlukaan in vitro pada sumuran yang dilapisi fibrin, kemudian dibagi menjadi 4 
kelompok yang terdiri dai kelompok yang terdiri dari kelompok kontrol dengan 
pemberian FBS 10%, alteplase 25, 50, dan 10 g/ml. Penelitian ini menganalisis 
efek alteplase pada ekspresi PAI-1 dan kolagen tipe I pada fibrosis kapsul anterior 
lensa yang mewakili PCO tipe fibrosis dengan reaksi fibrin, ditentukan oleh 
intensitas fluoresein setelah diberi label dengan antibodi FITC PAI-1 dan kolagen 
tipe I. Perbedaan tingkat ekspresi antara kelompok dianalisis menggunakan uji 
Kolmogorov-Smirnov diikuti olleh uji posthoc dengan tingkat signifikansi 
p<0.05. 
Hasil: Kadar PAI-1 terendah didapatkan pada kelompok perlakuan alteplase 
100 μg /ml (1.26x106 3.31x105) dibandingkan dengan kelompok kontrol 
(6.27x106 2.37x105 , p= 0.00), alteplase 25 g/ml ( 3.83x1066.64x105, p=0.00),  
dan alteplase 50 g/ml(2.58x1065.87x105, p=0.006). Ekspresi kolagen tipe I 
pada kelompok kontrol (3.54x106 8.28x105 , p= 0.00 ), alteplase 25 g/ml ( 
1.99x1065.1x105, p=  0.43), alteplase 50 g/ml(1.43x1066.12x105, p=1.00), 
dan kelompok perlakuan alteplase 100 g/ml (1.4334x106 5.30x105) memiliki 
hasil yang berbeda, dimana hasil signifikan berada pada kelompok alteplase 100 g/ml dibandingkan kelompok kontrol, dan tidak didapatkan hasil yang 
signifikan pada antar kelompok perlakuan.  
Kesimpulan: Alteplase memiliki efek penghambatan pada PAI-1 dan kolagen 
tipe I pada fibrosis kapsul anterior lensa dengan reaksi fibrin in vitro, meskipun 
efek penghambatan pada kolagen tipe I tidak paralel dengan penghambatan PAI-1 
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