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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu ciri kehidupan sel ditandai dengan terjadinya proliferasi. 

Proliferasi merupakan pertumbuhan yang disebabkan oleh pembelahan sel yang 

aktif dan bukan disebabkan karena pertambahan ukuran sel, diantaranya sel otak 

fetus hamster. Pembelahan sel otak fetus hamster akan berlangsung melalui 

tahapan dalam siklus sel. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat an Nuh : 

14-15. 

                               

 

". Dan sesungguhnya Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tahapan kejadian 14.  

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit bertingkat-

tingkat?15" (Qs. An-Nuh : 14-15). 

 

 Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Swt menciptakan segala sesuatu 

melalui beberapa tahapan termasuk sel otak fetus hamster dalam melakukan 

proliferasi selama rentang kehidupan kultur primer. Selama proliferasi 

berlangsung membutuhkan ATP, ribose, purin pirimidin, protein, lemak, 

karbohidrat, vitamin, mineral, hormon, dan enzim. Faktor lain yang dibutuhkan 

selama proses pembelahan diantaranya ion anorganik (Na
+
, Cl

-
, K

-
, CA

+
, HCO3

-
, 

PO4) suhu, gas (CO2 dan O2), dan pH (Kimball, 1983 dan Yatim 1994). Jika faktor 

tersebut terpenuhi sesuai kebutuhan maka, proliferasi dapat berlangsung secara 

maksimum. 
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Proliferasi kultur primer sel otak fetus hamster dapat berlangsung dengan 

baik apabila kebutuhan akan ion organik dan nutrisi sel tersebut terpenuhi sesuai 

akan kebutuhannya. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat al- Qomar : 

49. 

 

              

 ''Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran'' (al Qomar : 

49). 

 

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Swt menciptakan segala sesuatu 

dengan ukurannya. Begitu pula dengan kebutuhan sel otak akan nutrisi dan 

kondisi lingkungan yang sesuai in vivo selama kultur primer berlangsung. Otak 

terdiri dari jaringan yang dibangun oleh banyak sel, yaitu sel neuron dan 

neuroglia. Sel saraf berfungsi untuk menghantarkan impuls dari sel saraf ke sel 

saraf lainnya dan sel neuroglia adalah sel penunjang tambahan pada sistem saraf 

pusat (SSP) yang berfungsi melindungi dan memberi nutrisi kepada neuron. 

Sel otak yang memiliki kemampuan untuk berproliferasi adalah sel neuroglia. Sel 

ini mampu mengalami mitosis selama rentang kehidupannya. Sel neuron pada 

sistem saraf dalam keadaan dewasa tidak mampu membelah diri (mitosis), 

sehingga proliferasi dan pergantian sel-sel tua menjadi tidak terjadi (Kahle dan 

Frotscher, 2003).  

Pertumbuhan sel otak secara  in vitro dapat  mengalami kerusakan yang 

dapat diakibatkan oleh faktor eksogen dan endogen. Faktor endogen yaitu faktor 

yang disebabkan oleh pengaruh dari dalam sel itu sendiri. Salah satunya 

autodoksi, yaitu terbentuknya produk sampingan sebagai hasil metabolisme 
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aerobik. Faktor eksogen yang bisa menyebabkan kerusakan pada sel diantaranya 

adalah pengaruh dari luar seperti pH, suhu, O2, CO2, infeksi bakteri, jamur dan 

virus (Arif, 2007).   

Beberapa faktor tersebut salah satu yang mempengaruhi proliferasi sel in 

vitro adalah medium dan lingkungan yang diusahakan menyerupai kondisi  in vivo 

(Molole, 1990). Pemberian vitamin E dalam medium kultur diharapakan mampu 

mendukung kehidupan sel otak fetus hamster in vitro, dengan adanya vitamin E 

dalam medium kultur juga diharapkan dapat meminimalisir kerusakan sel otak 

fetus hamster.  

Menurut Saidel (2000), Vitamin E merupakan molekul alami yang 

digunakan untuk profilaksis perlindungan sel mamalia dan antioksidan yang dapat 

larut dalam lipid untuk melindungi membran sel. Vitamin E  akan mampu 

menjaga integritas rantai panjang asam lemak tak jenuh ganda pada membran sel, 

meningkatkan proliferasi sel dan dapat melindungi sel dari kerusakan eksogen. 

Vitamin E mampu mengurangi abnormalita sel yang dapat diakibatkan oleh 

adanya radikal bebas (Cuppin, 2001). 

Hasil penelitian saidel (200) pemberian vitamin E berpengaruh positif 

terhadap perkembangan proliferasi sel embrio sapi. Penelitian lainnya melaporkan 

bahwa pemberian vitamin E mampu meningkatkan proliferasi sel dentate gyrus 

pada tikus dewasa (Cuppin, 2001). Hasil penelitian Then (2009), dilaporkan 

bahwa vitamin E mampu meningkatkan viabilitas dan mengurangi apoptosis 

sebesar 40%  pada sel kultur primer neuron tikus yang dipengaruhi H2O2 

(Hidrogen peroksida). 



16 

 

 

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian tentang pengaruh pemberian 

vitamin E perlu dilakukan, untuk melihat apakah ada pengaruh pemberian vitamin 

E terhadap proliferasi kultur primer sel otak fetus hamster, yang dapat diketahui 

dari konfluenitas, viabilitas dan abnormalitas sel. Diharapkan dengan penambahan 

vitamin E tersebut dapat meningkatkan proliferasi sel yaitu mempercepat 

konfluenitas, meningkatkan viabilitas dan mengurangi abnormalitas sel otak fetus 

hamster. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

pemberian vitamin E (alpha tokoferol) terhadap proliferasi sel otak fetus hamster 

pada kultur primer ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian vitamin E 

(alpha tokoferol) terhadap proliferasi sel otak fetus hamster pada kultur primer. 

 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pemberian 

vitamin E (alpha tokoferol) terhadap proliferasi sel otak fetus hamster pada kultur 

primer. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 
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1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh 

pemberian vitamin E (alpha tokoferol) terhadap proliferasi sel otak fetus 

hamster pada kultur primer. 

2. Menambah pengetahuan baru dalam pengembangan metode kultur sel, 

khususnya sel otak fetus hamster. 

 

1.6 Batasan Penelitian 

Batasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Hewan coba yang digunakan adalah fetus hamster umur 2 hari. 

2. Bagian organ yang digunakan dalam penelitian ini adalah otak secara 

keseluruhan dari fetus hamster. 

3. Vitamin E Nacalai (150233) dengan konsentrasi 25 µM, 50 µM, 75 µM, 

100 µM, dan 125 µM. 

4. Media kultur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dulbecco’s 

Modified Eagle’s Medium (DMEM, Gibco, Burlington, ON 12800-017) 

dengan suplementasi 10% serum FBS (Fetal Bovine Serum) GIBCO. 

5. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah konfluenitas, 

abnormalitas dan viabilitas sel otak fetus Hamster. 

 

 

 

 

 

 


