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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Stem Cell adalah sel yang dapat memperbarui diri dan berdiferensi-

asi secara terus menerus (Bongso A & LeeEH,2005). Stem cell dalam bi-

dang kedokteran digunakan sebagai alternatif dalam penyembuhan penyakit 

(Depkes RI 2011). Ini dikarenakan terapi konvensinal yang sekarang 

digunakan mengalami banyak resiko dan kegagalan (WHO,2010). Dalam 

terapi Stem Cell juga ditemukan banyak kegagalan beberapa menduga kare-

na tidak aktifnya Stem Cell yang telah disuntikan (Putra, A, 2012). Stem cell 

dalam aktivasinya membutuhkan molekul yang terdapat dalam serum cell 

(Locksley, et al., 2001). Serum adalah plasma darah tanpa fibrinogen, jarin-

gan yang mengalami cidera, mengeluarkan mediator inflamasi seperti TNF 

alfa,  sitokin dan IL-1, yang kemudian akan mengaktivasi dari Mesenschy-

mal Stem Cell (MSC), saat MSC teraktivasi maka akan terjadi proliferasi 

jaringan, dimana MSC akan menggantikan jaringan yang rusak (Huang, 

et.al., 2011). Sejauh ini penelitian terkait dosis serum tikus cedera yang te-

pat terhadap proliferasi MSC belum banyak publikasinya. 

Kesulitan dalam penyembuhan penyakit degeneratif ditunjukkan 

dengan data kematian akibat Stroke, Jantung, Infark sebesar 41,7% pada ta-

hun 1995 dan meningkat menjadi 59,5% pada tahun 2007 (who 2014). Ke-

matian akibat penyakit degenaratif di Indonesia juga terbilang tinggi, 
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dilaporkan sebesar 36 juta jiwa per tahun (Depkes RI 2014). Keadaan terse-

but dikarenakan  hilangnya kemampuan sel dalam berproliferasi terhadap 

kerusakan sel. (Setiawan B. 2006). Dampak yang terjadi akibat kegagalan 

proliferasi sel tersebut adalah ketidaksembuhan penyakit yang menyebabkan 

angka kematian yang tinggi dan beban ekonomi yang semakin meningkat, 

tetapi upaya pemulihan kesehatan, melalui penggunaan stem cell sangat 

mungkin untuk dilakukan (depkes RI 2013). 

Aktivasi dan proliferasi MSC oleh Tumor necrosis factor-alpha (TNF-

melalui jalur NF-kappaB (Böcker et al., 2008). TNF-  merupakan sa-

lah satu sitokin utama daerah cedera, pada kondisi cedera ditemukan TNF- 

yang menandakan bahwa proses inflamasi sedang berlangsung. (Granick 

dan Gamelli, 2007). Konsensus International stem sel juga menjelaskan 

bahwa sifat dari MSC adalah  (1) Mampu melekat pada medium plastic (2) 

Mengekspresikan CD105,CD 90, CD73, CD34. (3) Mampu berdiferensiasi 

menjadi sel adiposa, sel tulang, sel neuron, dan sel chondrocyte (Dominici, 

2006).  

Berdasarkan hal diatas maka perlu dilakukan penelitian terkait dengan 

“Pengaruh Perbedaan Pemberian Dosis Serum Tikus Cedera Terhadap Pro-

liferasi Mesenchymal Stem Cell”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diru-

muskan permasalahan sebagai berikut:  

“Adakah Pengaruh dosis serum tikus cedera terhadap proliferasi mes-

enchymal stem cell ?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh serial dosis serum tikus cedera terhadap 

proliferasi Mesenschymal Stem cell ? 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian serum tikus cedera dengan 

dosis 25%; 50%; 100% terhadap ploriferasi mesenchymal stem cell 

yang dibanding dengan kontrol. 

2. Untuk mengetahui perbedaan ploriferasi mesenchymal stem cell an-

tar tiap kelompok yang diberi dosis serum tikus cedera yang berbeda. 

1.4. Manfaat 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intel-

ektual bagi ilmu kedokteran, khususnya terkait stem cell. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan 

masukan bagi peneliti tentang penggunaan dosis serum tikus Cedera 

yang tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


