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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Stem cell berfungsi mengganti sel-sel tubuh yang rusak dan sebagai 

sistem reparasi tubuh (Bongso A & Lee EH, 2005). Penelitian terkait  stem 

cell meningkat belakangan ini, dikarenakan stem cell dapat digunakan 

sebagai pengobatan berbagai macam penyakit degeneratif seperti  diabetes, 

penyakit jantung, stroke dan lain-lain (WHO, 2010 ). Pembelahan stem cell 

secara simetris yang menghasilkan sel sama dan asimetris yang 

menghasilkan sel dewasa spesifik tergantung asal jaringan (Cosgun KN, 

2014). Mesenchymal stem cell (MSC) memiliki kemampuan bermigrasi, 

migrasi terjadi karena aktivasi MSC pada tikus yang cedera (Han et 

al.2007). Migrasi sel tersebut memerlukan serum yang mengandung zat 

antibody dan hormon pertumbuhan (Dukes, 2008). Salah satu metode untuk 

mempelajari kemampuan sel dalam bermigrasi melalui in vitro adalah 

wound healing, yang dapat mengetahui efek suatu senyawa (Rodriguez et al. 

2005). Namun sejauh ini penelitian terkait pemberian serum tikus cedera 

terhadap kecepatan migrasi mesenchymal stem cell belum banyak publikasi 

(Han et al. 2007). 

Indonesia mengalami peningkatan kejadian penyakit degeneratif. 

Pada tahun 2007 prevalensi penyakit diabetes mellitus sebesar 1,1% dan 

penyakit jantung sebesar 7,2% (Depkes, 2008). Terjadi peningkatan tahun 

2013, diabetes mellitus meningkat sebesar 2,1% dan hipertensi menjadi 
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9,4% (Depkes, 2014). Negara dengan ekonomi rendah kematian usia 60 

tahun sebesar 29%, sedangkan dinegara maju sebesar 13% dengan usia 70 

tahun akibat penyakit degeneratif. Penyakit jantung merupakan yang 

terbesar penyebab kematian sebesar 39%, serta diabetes mellitus 4%. 

Migrasi yang gagal akan meningkatkan prevalensi penyakit degeneratif, hal 

itu dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi penderita seperti 

mempengaruhi kualitas hidup, beban ekonomi, sosial, psikologis, dan  

kematian (WHO, 2010).  

Stem cell terdapat di setiap organ tubuh manusia di segala usia, 

termasuk organ tubuh manusia di usia lanjut. Stem cell bersifat autolog 

sehingga menghindari potensi rejeksi, serta dapat membaruhi dirinya sendiri 

dan berdeferensiasi menjadi sel lain (Saputra V. 2006). Stem cell 

mempunyai tiga karakteristik berdasarkan konsensus internasional yaitu : 

(1) dapat melekat pada medium plastik (2) mengekspresikan CD105 (+), 

CD90 (+), CD73 (+), CD34(-), (3) dapat berdeferensiasi menjadi sel 

adiposa, sel tulang, sel neuron, dan sel chondrocyte (Dominici, 2001). 

Media kultur penting digunakan untuk proliferasi dan pertumbuhan jangka 

panjang pada stem cell (Fillmore et al, 2008). Penyakit yang sulit 

disembuhkan dapat diterapi dengan stem cell seperti stroke, miokard, 

diabetes, infark, parkinson, dan lain sebagainya (Dani et all ,2010). Jenis 

stem cell yang digunakan adalah Sel induk mesenchymal berasal dari 

adiposa jaringan, darah perifer, sumsum tulang, umbilical cord, jantung, 

yang dapat berproliferasi dan diferensiasi menjadi jenis sel yang berbeda 
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(Hass et al. 2011). Migrasi merupakan hal penting dalam proses regenerasi, 

kemampuan migrasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai mediator inflamasi 

seperti : histamin, bradikinin, serotonin, leukotrie, dan prostaglandin. Reaksi 

ini menyebabkan jaringan yang cedera diperbaiki atau diganti dengan 

jaringan yang baru (Rukmono, 2006). Serum yang mengandung zat 

antibodydan mengandung hormon pertumbuhan dapat  digunakan untuk 

migrasi mesenchymal stem cell (Dukes, 2008). Terjadi migrasi mesenchymal 

stem cell adanya aktifasi sel, karena diberikannya serum tikus cedera (Han 

et al. 2007). Peran serum tikus cedera untuk migrasi mesenchymal stem cell 

belum banyak diteliti, sehingga peran serum tikus cedera tersebut dapat 

dilihat dari waktu migrasi mesenchymal stem cell. 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan penelitian 

invitro terkait studi exsperimental pengaruh pemberian serum hari ke 4 tikus 

cedera terhadap migrasi mesenchymal stem cell belum banyak publikasi. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut: Adakah pengaruh pemberian serum tikus 

cedera terhadap migrasi mesenchymal stem cell ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dengan mengacu pada latar belakang masalah dan rumusan masalah 

diatas,maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.  
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1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian serum tikus cedera 

terhadap migrasi mesenchymal stem cell. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian serum tikus cedera 

dengan dosis 50%, 25%, 12,5%  terhadap migrasi mesenchymal 

stem cell yang dibandingkan dengan kontrol. 

2. Untuk mengetahui beda migrasi mesenchymal stem cell antar tiap 

kelompok yang diberi serum tikus cedera dengan serial dosis. 

 

1.4. Manfaat 

1.4.1. Manfaat teoritis 

Pada tatanan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi intelektual bagi ilmu kedokteran, khususnya 

terkait migrasi mesenchymal stem cell. 

1.4.2. Manfaat praktis 

Pada tataran praktis, penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat untuk memberikan informasi bagi peneliti tentang 

pengaruh pemberian serum tikus cedera terhadap migrasi 

mesenchymal stem cell. 


