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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Stem cell yang ada di dalam darah maupun sumsum tulang yang 

bertanggung jawab untuk memproduksi sel darah baru setiap harinya, 

seperti: eritrosit, leukosist, trombosit, dan sel lainnya yang di sebut 

Hematopoietic Stem Cell (Bongso dan Lee, 2007). Proliferasi 

Hematopoietic Stem Cell merupakan terjadinya peningkatan jumlah dan 

populasi sel (Sun et al., 2013). Penelitian terdahulu mengungkap bahwa usia 

memiliki peranan terhadap proliferassi sel karena paparan radikal bebas 

yang akan berpengaruh terhadap disfungsi mitokondria, instabilitas 

genom,dan ketidak seimbangan sistem endokrin terhadap sel progenitor 

yang nantinya akan berpengaruh terhadap proliferasi sel (Marschallinger, 

2014). Namun, Shigeno (2011) mengemukakan bahwa usia tidak 

berpengaruh terhadap proliferasi sel. Hal ini menunjukan adanya perbedaan 

faktor usia terkait dalam proliferasi, sejauh ini peranan usia dalam 

proliferasi masih belum banyak publikasi. 

Banyak penelitian menyebutkan Hemapoietic Stem Cell mampu 

mengatasi secara efisien penyakit metabolis, salah satunya: penyakit stroke, 

diabetes mellitus, penyakit jantung, dan osteoporosis (Setiawan, 2007). 

Meskipun demikian penentuan usia pendonor untuk terapi Hemapoietic 

Stem Cell yang tidak sesuai dapat menimbulkan kegagalan pengobatan 
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bahkan berpotensi terhadap kematian (Putra, 2012). Hematopoietic Stem 

Cell dapat diaplikasikan untuk mengatasi berbagai penyakit yang sulit untuk 

disembuhkan secara total, seperti: menurunkan angka kejadian diabetes 

mellitus sebanyak 1 juta (1,2%), infark miokard 7,2 juta (12,6%), kanker 

paru 1,2 juta (2,2%), cerebrovaskular disease 5,5 juta (9,7%), serta chronic 

obstructive pulmonary disease 2,7 juta (4,8%) (Chi, 2007). Hematopoietic 

stem cell dapat diambil dari dalam tubuh, diantaranya : darah perifer, embrio 

germ cell, umbilical cord blood serta fetal liver (Cosgun, 2014).  

Salah satu jenis stem cell yang ada di dalam darah maupun sumsum 

tulang yang bertanggung jawab untuk memproduksi sel darah baru setiap 

harinya, seperti: eritrosit, leukosist, trombosit, dan lainnya yang di sebut 

Hematopoietic Stem Cell (Bongso dan Lee, 2007). Proliferasi Hemapoietic 

Stem Cell merupakan terjadinya peningkatan jumlah dan populasi sel (Sun 

et al., 2013). Usia adalah jangka waktu antara sejak lahir sampai dengan 

sekarang. Usia di tentukan dengan hitungan tahun (Chaniago, 2007). 

Pembagian usia berdasarkan perkembangan masa dewasa terbagi atas 3 

jenis yaitu, masa dewasa dini (18-40 tahun, masa dewasa madya (41-60 

tahun), dan masa lanjut usia (>61 tahun) (Hurlock, 2007). Usia tua memiliki 

laju proliferasi yang lebih rendah dikarenakan paparan radikal bebas yang 

akan berpengaruh terhadap disfungsi mitokondria, instabilitas genom, 

ketidak seimbangan sistem endokrin terhadap sel progenitor dan 

pembelahan sel (Marschallinger, 2014). 
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Berdasarkan seluruh pernyataan tersebut maka perlu dilakukan 

penelitian yaitu studi eksperimental mengenai pengaruh usia muda (20 

tahun) dan usia tua (50 tahun) terhadap laju proliferasi Hematopoietic Stem 

Cell. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut: "Adakah pengaruh usia terhadap jumlah 

proliferasi Hematopoietic Stem Cell ?". 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dengan mengacu pada latar belakang masalah dan rumusan masalah 

diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1. Tujuan Umum  

Mengetahui pengaruh usia terhadap proliferasi Hematopoietic 

Stem Cell. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui hasil proliferasi Hematopoietic Stem Cell pada 

usia 20 tahun 

2. Mengetahui hasil proliferasi Hematopoietic Stem Cell pada 

usia 50 tahun 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Memberi informasi pada masyarakat mengenai pengaruh usia 

tertentu terhadap proliferasi Hematopoietic Stem Cell. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber 

informasi dan bahan pengembangan penelitian tentang 

Hematopoietic Stem Cell bagi peneliti selanjutnya dan kegunaanya 

dalam hal klinis. 


