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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Setiap harinya eritrosit, leukosit, trombosit, dan lainnya diproduksi 

oleh suatu jenis sel yaitu Hematopoietic Stem Cell (Bongso dan Lee, 2007). 

Hematopoietic Stem Cell memiliki morfologi seperti sel fibroblast yaitu 

berbentuk lonjong dan memiliki inti di tengah serta memiliki kemampuan 

untuk memperbaharui diri dan mampu berdiferensisasi kedalam sel lainnya 

(Setiawan, 2007). Dari hasil Penelitian sebelumnya didapatkan hasil bahwa 

usia memiliki efek terhadap morfologi sel (Marschallinger, 2014). Namun, 

Shigeno (2011) mengemukakan bahwa usia tidak berpengaruh terhadap 

proliferasi sel. Tetapi belum disebutkan usia berapakah yang memiliki ciri 

morfologi fibroblast like stem cell terbanyak. Sejauh ini peranan usia dalam 

morfologi masih belum banyak publikasi. 

Permasalahan penyakit degenerasi utama seperti Alzheimer dan 

Parkinson adalah menurunnya fungsi sel dalam melakukan proliferasi dan 

reparasi terhadap sel. Maka dari itu sangat dibutuhkan sel yang memiliki 

kemampuan untuk berproliferasi dan meregenerasi jaringan yang rusak 

(Setiawan, 2007). Terdapat beberapa penyakit yang belum ditemukan 

terapinya secara maksimal. Misalnya, penyakit metabolik diabetes melitus 

yang kebanyakan terapinya belum dapat memberikan efek yang diinginkan 

serta terdapat efek samping yang membahayakan. Diyakini hematopoetic 
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stem cell dapat menjadi terapi yang tepat pada penyakit metabolik 

(Setiawan, 2007). Tetapi ketidak sesuaian pemilihan usia pendonor darah 

sebagai sumber terapi hematopoietic stem cell akan berakibat buruk dalam 

pengobatan yaitu kematian (Putra, 2012). Hematopoietic Stem Cell dapat 

diaplikasikan untuk mengatasi berbagai penyakit yang sulit untuk 

disembuhkan secara total, seperti: menurunkan angka kejadian diabetes 

mellitus, infark miokard, kanker paru, cerebrovaskular disease serta chronic 

obstructive pulmonary disease (Chi, 2007).  

Berdasarkan penyakit diatas terapi stem cell merupakan terapi utama 

untuk menanggulanginya (Setiawan, 2007). Sumber Hematopoietic stem 

cell diantaranya : darah perifer, embrio germ cell, umbilical cord blood serta 

fetal liver yang didapat dalam tubuh (Cosgun, 2014). Setiap harinya 

eritrosit, leukosit, trombosit, dan lainnya diproduksi oleh suatu jenis sel 

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

Stem Cell memiliki morfologi seperti sel fibroblast yaitu berbentuk lonjong 

dan memiliki inti ditengah serta memiliki kemampuan untuk 

memperbaharui diri dan mampu berdiferensisasi kedalam sel lainnya 

(Setiawan, 2007). 

Berdasarkan seluruh pernyataan tersebut maka perlu dilakukan 

penelitian yaitu studi eksperimental pengaruh usia muda (20 tahun) dan 

susia tua (50 tahun) terhadap jumlah morfologi hematopoietic stem cell.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut: "Adakah pengaruh usia terhadap jumlah 

morfologi hematopoietic stem cell ?". 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Dengan mengacu pada latar belakang masalah dan rumusan 

masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh usia terhadap jumlah morfologi hematopoietic 

stem cell. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui jumlah morfologi hematopoietic stem cell pada usia 

donor 20 tahun. 

2. Mengetahui jumlah morfologi hematopoietic stem cell pada usia 

donor 50 tahun. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Memberi informasi pada masyarakat mengenai pengaruh usia 

tertentu terhadap jumlah morfologi hematopoietic stem cell. 
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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. 


