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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Mesenchymal stem cell dewasa merupakan fokus utama penelitian di 

dalam bidang regenerasi jaringan (Trounson et al., 2011). Beberapa 

penelitian melaporkan efektivitas terapi stem cell masih tergolong kurang di 

karenakan viabilitas stem cell menurun akibat sel yang tidak aktif (Coppes 

et al., 2011). Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa keberhasilan terapi 

dengan MSC akan tercapai apabila terdapat keadaan yang akan membuat 

stem cell menjadi aktif (Marr, 2010).  MSC yang diaktifkan ini dapat 

ditingkatkan dengan cara diinduksi dengan mediator-mediator pro-inflamasi 

seperti Tumor Necrosis Factor (TNF-α) (Berk, 2010). Aktivasi MSC dapat 

merangsang pengeluaran dari IL-10 (Dazzi dan Krampera, 2011; DelaRosa 

et al., 2012; Shi et al., 2010), yang berfungsi menekan proses inflamasi. 

Penekanan proses inflamasi mempercepat penyembuhan terutama pada 

kasus luka yang kronis. Sejauh ini, penelitian mengenai kadar IL-10 yang 

dihasilkan oleh MSC yang distimulasi oleh TNF-α masih sedikit diteliti.  

Beberapa penelitian terhadap penggunaan MSC didalam bidang 

klinis menyebutkan bahwa terjadi perbedaan tingkat keberhasilan terapi 

pada berbagai penyakit, diantaranya seperti Myocardial Infarction (22,9%), 

graft versu host disease (16,0%), brain injury (0,4%), parkinson’s disease 

(0,8%) (Xin, 2013). Data tersebut secara jelas menunjukkan perbedaan 
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dalam jumlah persentase. Salah satu faktornya oleh karena tidak aktifnya 

MSC (Marr et al, 2010). Sebagai contohnya, MSC yang aktif mampu 

mengeluarkan IL-10 dimana yang berfungsi menekan terjadinya proses 

inflamasi. Kondisi inflamasi yang terjadi terus menerus pada jaringan 

memperlambat proses penyembuhan dan meningkatkan jejas jaringan lokal 

(Robbins, 2007). 

Mediator–mediator inflamasi seperti TNF-α akan keluar saat 

jaringan mengalami luka yang dapat menciptakan kondisi homing dan 

mengaktivasi MSC (Kang, 2012). Penelitian sebelumnya menyebutkan 

bahwa MSC mampu melakukan homing ke berbagai jaringan (Maleshko et 

al., 2013). Keadaan homing terjadi apabila terdapat TNF-α yang kemudian 

akan merangsang angiogenesis di jaringan yang rusak (Kang,2012). Selain 

itu juga MSC memodulasi sistem imun yang ada dengan mengeluarkan 

berbagai macam sitokin, salah satunya IL-10 yang berfungsi menekan 

proses inflamasi. Penelitian yang dilakukan oleh Zhang (2014) 

menyebutkan bahwa stimulasi lipopolysaccharide (LPS) terhadap MSC 

meningkatkan kadar faktor antiinflamasi seperti IL-10 dan TGF-β1 selama 3 

dan 72 jam (Zhang et al., 2014).  

Berdasarkan hal tersebut diatas maka diperlukan upaya penelitian 

berupa pengkondisian MSC dengan pemberian TNF-α terhadap kadar IL-

10.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh dosis TNF-α pada Mesenchymal Stem Cell 

terhadap kadar interleukin-10(IL-10)? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh TNF-α pada Mesenchymal Stem 

Cell terhadap kadar interleukin-10(IL-10). 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1.3.2.1. Untuk mengetahui gambaran interleukin-10 (IL-10) yang 

disekresi Mesenchymal Stem Cell setelah pemberian TNF-

α. 

1.3.2.2. Untuk mengetahui pengaruh TNF-α pada mesenchymal 

stem cell kelompok kontrol terhadap kadar interleukin-10 

(IL-10) 

1.3.2.3. Untuk mengetahui pengaruh TNF-α pada mesenchymal 

stem cell kelompok perlakuan 1 terhadap kadar 

interleukin-10 (IL-10) 

1.3.2.4. Untuk mengetahui pengaruh TNF-α pada mesenchymal 

stem cell kelompok perlakuan 2 terhadap kadar 

interleukin-10 (IL-10) 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1.4.1.1. Memberikan sumber pengetahuan kepada bidang ilmu 

kedokteran.  

1.4.1.2. Sebagai acuan untuk peneliti TNF-α pada Mesenchymal 

Stem Cell (MSC) terhadap kadar interleukin-10 (IL-10). 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

pengaruh TNF-α pada Mesenchymal Stem Cell terhadap kadar 

interleukin-10 (IL-10). 


