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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Mesenchymal Stem Cell (MSC) merupakan modalitas terapi sel 

paling efektif saat ini, yang bekerja melalui aktivasi mekanisme multiple 

secara simultan (parakrin, trofik, immunomodulator, diferensiasi) sehingga 

dapat meregenerasi jaringan yang rusak (Arutyunyan et al., 2016). Terdapat 

berbagai jenis MSC, diantaranya adalah yang berasal dari tali pusat bayi 

atau Umbilical Cord-Mesenchymal Stem Cell (UC-MSC). Sel fibroblast 

terisolasi dari Wharton‟s jelly. Sebelum diberikan kepada penderita, terlebih 

dahulu UC-MSCs disimpan dalam berbagai larutan, diantaranya adalah 

NaCl (0.9% saline), 5% dextrose, dextrose and sodium chloride injection, 

Plasma-Lyte A, 1% Human Albumin Serum (HSA), atau 5% Human 

Albumin Serum (HSA), dan Ringer Lactate (RL) (Chen et al., 2013). 

Sodium yang terkandung dalam NaCl berperan dalam aktivasi sel 

(Munteanu et al., 2011), namun diantara semua larutan tersebut di atas 

belum terdapat protokol yang tepat untuk penyimpanan MSC sebelum 

transplantasi dan belum ada penelitian yang membandingkan antara larutan 

NaCl dan Ringer Lactate (RL). 

Terdapat beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap 

kesuksesan Mesenchymal Stem Cell (MSC), yaitu; jenis MSC yang 

digunakan, proses kultur, tingkat manipulasi dan lokasi injeksi. Selain itu, 

lingkungan dimana MSC tersebut berada dapat mempengaruhi biologis sel 
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(Herberts et al., 2011). Ball L (2007) dalam Chen et al., (2013) 

menyebutkan bahwa siding density, passage, dan penyimpanan merupakan 

faktor penting terhadap sukses atau tidaknya terapi, sehingga proses 

penyimpanan pada medium yang buruk juga dapat menyebabkan kegagalan 

terapi dan memperburuk prognosis. 

International Society for Cellular Therapy (ISCT) menetapkan 

beberapa kriteria dari Mesenchymal Stem Cell (MSC): (1) MSCs harus 

berada dalam wadah atau plastic saat proses kultur; (2) MSCs harus 

mengekspresikan Cluster of Differentiation 105, 73, 90 (CD105, CD73, dan 

CD90) dan tidak memiliki CD45, CD34, CD14 atau CD11b, CD79a atau 

CD19, dan HLA-DR; (3) MSCs harus berdiferensiasi menjadi osteoblasts, 

adipocytes, dan chondroblasts in vitro (Domicini et al., 2006). Dalam 

pemilihan sampel, digunakan media kultur dan metode isolasi  yang berbeda 

untuk meningkatkan pertumbuhan MSC, namun belum dibuktikan apakah 

hal tersebut berpengaruh terhadap MSC, diduga MSC bisa terkontaminasi 

saat pengambilan sampel (Zeddou et al., 2010). 

Mesenchymal Stem Cell (MSC) yang berasal dari umbilical cord 

(UC-MSC) sangat menjanjikan di kalangan masyarakat untuk mengobati 

berbagai jenis penyakit (Chen et al., 2013), sebagai pengobatan regeneratif 

dan sebagai imunoterapi (Nagamura et al., 2014). Dalam penelitian 

sebelumnya tentang viabilitas sel selama penyimpanan 2 jam, 4 jam, dan 6 

jam, didapatkan bahwa viabilitas dan nekrosis sel mengalami penurunan 

atau kemerosotan secara progresif setelah penyimpanan selama 6 jam dalam 
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semua larutan tersebut di atas, yaitu menjadi 83,0 ± 1,6% pada suhu 4° C 

dan 71,8 ± 3,2% pada suhu kamar (24 ° C), dan dapat disimpulkan bahwa 

semakin pendekwaktu penyimpanan (1 jam) maka viabilitas dari sel 

semakin baik (Chen et al., 2013), dan sel masih dalam keadaan fisiologis.  

Akan tetapi pada CD29, CD44, dan CD105 tidak didapatkan perbedaan 

secara statistika pada MSC yang disimpan dalam semua larutan dan tidak 

terdapat perbedaan secara detail antara larutan yang satu dengan larutan lain 

(Chen et al., 2013). Saat ini Ringer Lactate (RL) banyak digunakan untuk 

rehidrasi atau terapi cairan, karena diketahui mempunyai molekul yang 

hampir sama dengan plasma sehingga dapat mengisi ruang intersisial 

dengan baik sehingga lebih fisiologis dibandingkan dengan NaCl (Martini et 

al., 2013). Kandungan dalam NaCl adalah Na+ (154 mEq/L) dan Cl- (154 

mEq/L), dengan osmolaritas sebesar 300 mOsm/L, sedangkan dalam Ringer 

Laktat mengandung air, elektrolit, kalori, kalsium, kalium Boldt., 2005), 

klorida, dan laktat (Baxter Healthcare Corporation, 2011). 

Mesenchymal Stem Cell (MSC) sangat membantu dan sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat, juga Rezania et al., (2012) menyatakan bahwa 

MSC telah teruji dan terbukti memiliki potensi sebagai terapi untuk 

penyakit kronik, seperti penyakit degeneratif (diabetes mellitus, penyakit 

jantung, dan stroke). Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menjaga 

viabilitas dan menyukseskan transplantasi MSC kepada penderita, maka 

akan dilakukan penelitian tentang perbedaanekspresi CD105, CD90, CD73 

Mesenchymall Stem Cell (MSC) yang disimpan dalam larutan NaCl dan RL.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimanakah perbedaan 

ekspresi CD105, CD90, CD73 MSC yang disimpan dalam larutan NaCl dan 

RL?”  

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

1.3.1.1. Mengetahui perbedaan ekspresi CD105, CD90, CD73 MSC 

yang disimpan dalam larutan NaCl dan RL. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1.3.2.1. Mengetahui presentase ekspresi CD105, CD90, CD73 MSC 

terhadap larutan NaCl. 

1.3.2.2. Mengetahui presentase ekspresi CD105, CD90, CD73 MSC 

terhadap larutan RL. 

1.3.2.3. Mengetahui perbedaan ekspresi CD105, CD90, CD73MSC 

yang disimpan dalam larutan NaCl dan RL. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1.4.1.1. Penelitian inidiharapkan dapat memberikan konstribusi 

intelektual bagi ilmu kedokteran, khususnya terkait 

pengaruh larutan NaCl dan RL terhadap MSC. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

unuk memberikan masukan bagi peneliti tentang pengaruh 

ekspresi CD105, CD90, CD73 sebagai marker MSC. 

1.4.2.2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan informatif untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya yang terkait dengan pengaruh media NaCl dan 

RL terhadap MSC. 
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