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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 1.1 Latar Belakang 

Infeksi sekunder akibat operasi atau perlukaan menyebabkan angka 

morbiditas dan mortalitas meningkat, terutama jika terjadi nekrosis dan 

ischemia.1 Penyembuhan luka ditandai dengan proses angiogenesis yang 

dipicu vascular endothelial growth factor (VEGF) dilanjutkan dengan 

terbentuknya collagen. Jaringan cedera memicu mediator inflamasi, salah 

satunya tumor necrosis factor alpha (TNF-α), yang dapat merangsang 

Mesenchymal Stem Cell (MSC) memproduksi faktor pertumbuhan 

termasuk VEGF1. Proses aktifnya MSC akibat inflamasi sehingga memicu 

regenerasi yang terjadi secara alami dalam tubuh membutuhkan waktu 

sehingga perlu diteliti bagaimana jika proses tersebut dipotong dengan 

mengaktifkan MSC secara in vitro menggunakan TNF-α dan bagaimana 

efeknya terhadap ekspresi VEGF dan kepadatan collagen dimana 

penelitian ini masih belum banyak publikasinya. 2 

Di Amerika Serikat lebih dari 6 juta individu mengalami masalah luka 

kronis dengan estimasi biaya per tahun lebih dari 25 miliar dolar. Stem cell 

merupakan terapi yang saat ini sedang dikembangkan dan diharapkan 

mampu memberi solusi. Mesenchymal Stem Cell (MSC) dapat diisolasi 
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dari jaringan dewasa, termasuk sumsum tulang, jaringan adiposa, darah 

umbilical, dan membran amnion. Sel-sel ini memiliki sifat berupa 

kemampuan memperbaiki diri, viabilitas jangka panjang, dan kemampuan 

berdiferensiasi menjadi turunan jaringan mesodermal, termasuk adiposit, 

osteosit, chondrosit, dan sel otot.1 Perkembangan penelitian tentang stem 

cell membuka peluang untuk menciptakan terapi baru terhadap adanya 

perlukaan.2 Penyembuhan luka pada kulit merupakan suatu proses 

kompleks dengan adanya 4 fase besar penyembuhan luka, termasuk 

pembentukan deposit collagen. Proses operasi termasuk tandur kulit belum 

menjadi solusi sepenuhnya terutama pada luka-luka yang kronis.2 

Penggunaan stem cell pada luka diketahui dapat memicu percepatan 

regenerasi dan meningkatkan daya tahan terhadap kerusakan kembali 

jaringan yang sedang beregenerasi sekaligus mengembalikan kekuatan 

regangan jaringan tersebut dan merangsang munculnya faktor-faktor 

pertumbuhan.2,3,4  

Stem cell menghasilkan berbagai macam faktor-faktor pertumbuhan 

(VEGF, IGF-1, FGF) sebagai respon terhadap adanya kerusakan jaringan. 

Penelitian menggunakan MSC dari sumsum tulang memberikan hasil 

terjadinya peningkatan regenerasi dan kekuatan jaringan luka, 

meningkatkan collagen dan growth faktor3. Pada MSC yang diaktivasi 

secara in vitro dengan interferon gamma untuk diberikan pada tikus yang 

dilukai didapatkan hasil peningkatan kekuatan regangan pada jaringan 
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luka4. Stem cell meningkatkan pelepasan faktor parakrin melalui p38 

mitogen activated protein kinase (MAPK) dan STAT-3 sebagai respon 

aktif terhadap mediator inflamasi seperti tumor necrosis faktor-α (TNF-α) 

kemudian mengaktifkan resident stem cell dan sel progenitor area cedera. 

Penelitian tentang induksi MSC dengan hasil MSC yang diinduksi TNF-α 

meningkatkan produksi faktor pertumbuhan, salah satunya adalah VEGF5. 

Penggunaan medium yang dikondisikan dari MSC yang diaktivasi TNF- α 

memberikan hasil terjadinya peningkatan angiogenesis pada kaki belakang 

tikus iskemik1. Penggunaan medium yang dikondisikan dari MSC yang 

diaktivasi TNF-α, IL-1β, dan nitrit oksida pada tikus dengan cedera radiasi 

memberikan hasil adanya peningkatan faktor pertumbuhan melalui 

mekanisme parakrin6. Penelitian yang dilakukan menggunakan TNF-α 

untuk melihat efek terhadap growth factor memberikan hasil bahwa TNF-

α meningkatkan ekspresi VEGF dan angiogenesis pada jaringan 

intervertebral tikus.7 Walaupun banyak mediator lain yang berperan dalam 

proses angiogenesis pada luka, VEGF dipercaya merupakan mediator 

proangiogenik terpenting dalam penyembuhan luka.8 Perbaikan integritas 

jaringan luka merupakan interaksi berbagai faktor inflamasi dengan 

matriks ekstraseluler seperti fibronectin, glicosaminoglikan, proteoglikan, 

vitronectin, dan collagen. Keseimbangan proses proliferasi dan 

diferensiasi pada penyembuhan luka tersebut dapat diatur oleh stem cell 

yang memicu perbaikan jaringan melalui faktor parakrin setelah diaktifkan 
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oleh adanya inflamasi dalam kadar tertentu sehingga MSC tidak 

mengalami apoptosis terlebih dahulu.9,10  

Penelitian mengenai efek dan dosis tepat stem cell yang diaktivasi oleh 

TNF-α dalam penyembuhan luka belum banyak dipublikasikan sehingga 

penelitian ini akan membandingkan pengaruh Mesenchymal Stem Cell 

yang diaktivasi oleh TNF-α pada dosis 10ng/ml1 dengan cara diinkubasi 

selama 24 jam terhadap kadar VEGF setelah 3 hari dan 5 hari pemberian 

dan Collagen setelah 7 hari pemberian pada tikus galur wistar dengan luka 

iris yang diberi MSC aktif tersebut dengan jumlah 300.000 sel, 600.000 

sel, dan 1.200.000 sel dimana belum didapatkan publikasi dan penelitian 

dengan rangkaian dosis seperti ini sebelumnya. Penggunaan dosis TNF-α 

sebesar 10ng/ml didasarkan pada penelitian dimana jika dosis semakin 

tinggi justru akan menyebabkan apoptosis dari MSC akibat meningkatnya 

ekspresi TRAIL-2.9 Perhitungan jumlah sel didasarkan pada penelitian 

sebelumnya dimana digunakan dosis 600.000 sel sehingga pada penelitian 

ini digunakan dosis 2 kali lipat dan setengahnya. Diharapkan dengan hasil 

penelitian ini maka dosis dari stem cell yang diaktivasi TNF-α bisa lebih 

tepat dalam proses terapi dan penyembuhan luka pada kulit.   
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh MSC yang diaktivasi oleh TNF-α terhadap kadar 

VEGF dan collagen pada luka iris? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum  

• Untuk mengetahui pengaruh MSC yang diaktivasi oleh TNF-α 

terhadap kadar VEGF dan collagen pada tikus galur wistar dengan 

luka iris 

1.3.2. Tujuan Khusus 

• Untuk mengetahui pengaruh MSC yang diaktivasi oleh TNF-α 

dengan dosis 10ng/ml, dengan cara diinkubasi selama 24 jam 

terhadap kadar VEGF dan collagen pada tikus galur wistar dengan 

luka iris dengan jumlah 300.000 sel, 600.000 sel, dan 1.200.000 sel 

dibanding dengan kontrol 

• Untuk mengetahui beda pemberian MSC yang diaktivasi oleh TNF-

α terhadap kadar VEGF dan collagen pada tikus galur wistar 

dengan luka iris antar berbagai kelompok. 
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1.4. Originalitas Penelitian 

      Penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan memberikan 

gambaran bahwa terdapat pengaruh pemberian TNF-α di mana terjadi 

peningkatan ekspresi VEGF dan angiogenesis pada jaringan intervertebral. 

Sedangkan pemberian BMSC meningkatkan regenerasi dan kekuatan 

jaringan luka, meningkatkan collagen dan growth factor. Kombinasi dari 

MSC dan TNF-α memberikan hasil berupa induksi TNF-α terhadap MSC 

meningkatkan produksi faktor pertumbuhan, salah satunya adalah VEGF. 

Penggunaan medium yang dikondisikan dari hasil aktivasi MSC oleh 

TNF-α memberikan hasil berupa peningkatan angiogenesis pada kaki 

belakang tikus iskemik. Penggunaan medium hasil aktvasi MSC dengan 

TNF-α juga pernah dilakukan dan memberikan hasil peningkatan faktor-

faktor pertumbuhan pada jaringan usus yang rusak akibat radiasi pada 

tikus. Pemberian MSC aktif secara langsung pernah dilakukan sebelumya 

tetapi aktivasinya menggunakan interferon gamma yang memberikan hasil 

peningkatan regenerasi dan kekuatan regangan jaringan luka pada tikus. 

Aktivasi MSC oleh TNF-α pernah dilakukan dengan varian dosis yang 

berbeda dan memperlihatkan bahwa semakin tinggi kadar TNF-α maka 

akan memicu apoptosis MSC oleh ekspresi TRAIL-2. Pemberian serial 

dosis MSC yang diaktivasi TNF-α kemudian diperiksa efeknya terhadap 

kadar VEGF dan collagen belum pernah dilakukan sebelumnya. 
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  Tabel 1.  

Originalitas Penelitian  

 

PENELITI,TAHUN JUDUL METODE HASIL 

Yang Woo Kwon, 

Soon Chul Heo, Geun 

Ok Jeong, Jung Won 

Yoon, Won Min Mo, 

Mi Jeong Lee,  

Il-Ho Jang, Sang Mo 

Kwon, Jung Sub Lee, 

Jae Ho Kim, 2013 

Tumor necrosis 

faktor-α-activated 

Mesenchymal 

Stem Cells 

promote 

endothelial 

progenitor cell 

homing and 

angiogenesis 
 

In Vivo 

Eksperi 

mental 
post test only control 

group 

MSC yang 

diaktivasi 

TNF-α 

meningkatkan 

angiogenesis 

pada kaki 

belakang tikus 

iskemik 

 

Paul R. 

Crisostomo, Yue 

Wang, Troy A. 

Markel, Meijing 

Wang, Tim 

Lahm, Daniel R. 

Meldrum, 2008 

Human 

Mesenchymal 

Stem Cells 

stimulated by 

TNF-α, LPS, or 

hypoxia produce 

growth faktors by 

an NFκB- but not 

JNK-dependent 

mechanism 

 

In Vitro 

Eksperi 

mental 
post test only control 

group 

 

MSC yang 

diinduksi 

TNF- α 

meningkatkan 

produksi faktor 

pertumbuhan, 

salah satunya 

adalah VEGF 

Kwon DS, Gao X, Liu 

YB, Dulchavsky DS, 

Danyluk AL, Bansal M, 

Chopp M, McIntosh 

K, Arbab AS, 

Dulchavsky SA, 

Gautam SC, 2008 

Treatment With 

Bone Marrow-

Derived Stromal 

Cells Accelerates 

Wound Healing in 

Diabetic Rats  

Invivo, 

Eksperimental, 
post test only control 

group 

BMSC 

meningkatkan 

regenerasi dan 

kekuatan 

jaringan luka, 

meningkatkan 

collagen dan 

growth factor.  
 

Ohba T, Haro H, 

Ando T, Wako M, 

Suenaga F, Aso Y, 

Koyama K, Hamada 

Y, Nakao A, 2008 

 

TNF-α-Induced 

NF-κβ Signaling 

Reverses Age-

Related Declines 

in VEGF 

Induction and 

Angiogenic 

Activity in 

Intervertebral 

Disc Tissues 

 

Invivo, 

Eksperimental, 
post test only control 

group 

 

TNF- α 

meningkatkan 

ekspresi VEGF 

dan 

angiogenesis 

pada jaringan 

intervertebra 
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Tabel 1. (Lanjutan) 

PENELITI,TAHUN JUDUL METODE HASIL 

Lee S, Szilagyi E, 

Chen L, Premanand 

K, DiPietro LA, 

Ennis W, 

Bartholomew AM, 

2013 

Activated 

Mesenchymal 

Stem Cells 

Increase Wound 

Tensile Strength 

In Aged Mouse 

Model Via 

Macrophage  

In Vivo 

Eksperi 

mental 
post test only control 

group 

Pemberian 

MSC yang 

diaktivasi 

interferon 

gamma 

meningkatkan 

kekuatan dan 

regenerasi  

jaringan luka 

Chen H, Min XH, 

Wang QY, Leung 

FW, Shi L, Zhou Y, 

et al. 2015 

Pre-Activation of 

Mesenchymal 

Stem Cells with 

TNF-α, IL-1β, 

and Nitric Oxide 

Enhance Its 

Paracrine Effects 

on Radiation-

Induced 

Instestinal 

Surgery 

In Vivo 

Eksperi 

mental 
post test only control 

group 

MSC yang 

diinduksi 

TNF- α 

meningkatkan 

produksi faktor 

pertumbuhan, 

salah satunya 

adalah VEGF 

pada jaringan 

usus yang 

dilakukan 

cedera radiasi 

Liu z, Gao L, Wang 

P, Xie Z, Cen S, Li Y, 

et al. 2017 

TNF-α Induced 

the Enhanced 

Apoptosis of 

Mesenchymal 

Stem Cells in 

Ankylosing 

Spondylitis by 

Overexpressing 

TRAIL-R2 

Invitro, 

Eksperimental, 
post test only control 

group 

Pemberian 

dosis TNF-α 

yang terlalu 

tinggi akan 

menyebabkan 

apoptosis MSC 

akibat over 

ekspresi 

TRAIL-2 
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1.5. Manfaat 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

• Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang pengaruh MSC 

yang diaktivasi oleh TNF-α terhadap kadar VEGF dan collagen 

pada tikus galur wistar dengan luka iris  

• Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang kadar MSC 

yang diaktivasi oleh TNF-α yang optimal untuk terapi pada tikus 

galur wistar dengan luka iris. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

• Memberikan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya 

mengenai pengaruh MSC yang diaktivasi oleh TNF-α terhadap 

kadar VEGF dan collagen pada tikus galur wistar dengan luka iris. 

 

 

 

 

 

 

 


