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SEL STEM

Herin Setianingsih

ABSTRACT : A stem cell is an undifferentiated, dividing cell that gives rise to a daughter cell like

itself and a daughter cell becomes a specialized cell type. Stem cells are cells found in most, if not all,

multi-cellular organisms. They are characterized by the abilityto renew themselves through mitotic cell

division and differentiating into a diverse range of specialized cell types, Research in the stem cell field

grew out of findings by Canadian scientists Ernest A. McCulloch and James E. Till in the 1960s. The

two broad types of mammalian stem cells are: embryonic stem cells that arc isolated from the inner cell

mass of blastocysts, and adult stem cells that are found in adult tissues. In a developing embryo, stem

cells can differentiate into all of the specialized embryonic tissues. In adult organisms, stem cells and

progenitor cells act as a repair system for the body, replenishing specialized cells, but also maintain the

normal turnover of regenerative organs, such as blood, skin, or intestinal tissues. (r) Stem cells can now

be grown and transformed into specialized cells with characteristics consistent with cells of various

tissues such as muscles or nerves through cell culture. Highly plastic adult stem cells from a variety of
sources, including umbilical cord blood and bone marrow, are routinely used in medical therapies.

Embryonic cell lines and autologous embryonic stem cells generated through therapeutic cloning have

also been proposed as promising candidates for future therapies.
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PENDAHULUAN '
Sebelum sel induk ditemukan, transplantasi

organ adalah cara terbaik untuk menangani
masalah penyakit kronik yang ada. Namun,
terdapat beberapa kendala dari transplantasi
organ. Penolakan tubuh pasien terhadap organ

yang dicangkokkan dan langkanya donor masih

merupakan kendala-kendala utama dari
transplantasi organ. Untuk menanggulanginya
diperlukan terobosan rekayasa biomedik yang

memungkinkan digunakannya sel-sel pasien itu
sendiri. Hal ini tidak mustahil, karena semua jenis

sel-sel tubuh kita berasal dari satu macam sel,

yaitu sel induk atau sel stem (stem cell). o)G)

Sel stem berpotensi untuk tumbuh menjadi
berbagai macam sel Qtluripotent cell). Proses

perubahan menjadi bermacam jenis sel ini dalam

ilmu genetik a disebut dffi rentiation. Diferensiasi

terjadi, karena gen-gen dalam sel stem
memprogram ulang sel stem (reprogramming).

Reprogramming terjadi bila sel stem menerima

rangsangan dari luar. Rangsangan tersebut dapat

berupa zat kimia dari sel stem lainnya, pergesekan

antar sel-sel stem atau masuknya gen-gen asing
(seperti sperrna yang memasuki sel telur). (2r
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Berdasar lokasinya, ada dua kelompok sel

stem. Sel stem yang berada dalam sel telur yang

telah dibuahi atau disebutjuga dengan sel stem

janin atau sel stem embrionik (embryonic stem

cells), sedangkan yang berada di antara sel-sel

organ (otak, sumsum tuiartg, otot, kulit,
pembuluh-pembu{uh darah dan hati) disebut sel

stem organ (somatic atau adult stem cells),
Kemampuan sel stem organ untuk berubah

menjadi berbagai jenis sel (plasticity) sangat

terbatas ketimbang sel stem janin. Sel stem organ

diprogram untuk mengganti sel-sel yang rusak

atau mati dari organ itu sendiri dan sebaliknya,

sel stem janin disiapkan untuk membentuk janin

seutuhnya.(2)

A. Pengertian Sel Stem.

Sel puncak atau sel induk (Stem Cell)
meruoakan sel vans belum berdiferensiasi dan

mempunyai potensi untuk dapat berdiferensiasi

menjadi jenis sel lain. Kemampuan tersebut

memungkinkan sel induk menjadi sistem
perbaikan tubuh dengan menyediakan sel-sel baru

selama organisme bersangkutan hidup. clt



Menurut Academic Press Dictionary of
Science Technology, sel induk didefinisikan
sebagai sel yang berfungsi sebagai sumber

lanjutan sel baru. Sel ini sanggup berkembang

biak secara tidak terbatas dan berkembang

menjadi selkhusus dan inilah biangnya sel yang

menyusun jaringan tubuh. Sebagai contoh, bila

kita terluka, sel ini akan bertindak dengan

membelah diri menjadi sel baru dan

menggantikan sel yang rusak.Untuk lebih
mengembangkan transplantasi ini, sejak 1986

National Marrow Donor Program (NMDP),
sebuah lembaga nirlaba di Amerika Serikat.

memberi fasilitas transplantasi sumsum tulang

belakang dan transplantasi sel induk. Dari daftar

yang mereka susun, ternyata ada 72 penyakit yang

bisa disembuhkan melalui sel induk. Kebanyakan

adalah penyakit sangat serius seperti leukimia,

bermacam bentuk anemia, serta myeloma- Para

ilmuwan yakin, penyakit jantung, diabetes,

maupun Alzheimer dan Parkinson juga dapat

diatasi oleh sel induk. (a)

B. Latar Belakang Sel Stem Embrionik Pada

Manusia
Sekelompok peneliti yang diketuai oleh James

Thomsom dari University of Wisconsin
melaporkan bahwa ilmu kedokteran dapat

menggunakan sel induk embrionik untuk manusia

pada 6 November 1998 melalui isu sains (issze

of science). Sel induk embrionik diambil dari
janin yang baru berusia tiga hingga lima hari
(blastocyst) yang mengandung:

o trophoblast merupakan sel yang berbentuk

lingkaran bulat yang akan mengalami
implantasi di uterus dan berkembang
menjadi plasenta dan umbilical cord.

o lnner cell mass (ICM) yang akan
berkembang menjadi bayi seperti
extraembryonic amnion dan yolk sac.(t)

C. Asal Sel Stem Embrionik
Sel induk embrionik adalah sel yang diambil

dari inner cell mass yaitu suatu kumpulan sel

yang terletak di satu sisi blastocys, yang berumur

5 hari dan terdiri dari 100 sel. Sel stem ini
mempunyai sifat dapat berkembang biak secara

terus menerus dalam media kultur optimal dan

pada keadaan tertentu dapat diarahkan untuk

berdiferensiasi menjadi berbagai sel yang

terdiferensiasi seperti sel jantung, sel kulit,
neuron, hepatosit dan sebagainya. (5)

Selinduk embrionik ini diambil dari embrio
pada fase blastosit (5-7 hari setelah pembuahan).

Massa sel bagian dalam mengelompok dan

mengandung sel-sel induk embrionik. Sel-sel

diisolasi dari massa sel bagian dalam dan dikultur
secara in vitro. Sel induk embrional dapat

diarahkan menjadi semua jenis sel yang dijumpai

pada organisme dewasa, seperti sel-sel darah, sel-

sel otot, sel-sel hati, sel-sel gidal dan sel-sel

lainnya. c5)

Pada orang dewasa sulit untuk memperoleh

sel stem, hal ini terjadi karena berbagai sebab

diantaranya : (2)

o Jumlahnya sedikit, sangat jarang
ditemukan pada jaringan matur sehingga

sulit mendapatkan adult stem cell dalam
jumlah banyak.

o Masa hidupnya tidak selama embryorfic
stem cell.

o Bersifat multipoten, sehingga diferensiasi
tidak seluas

sel stem embrionik yang bersifat pluripoten.'
o Adult stemsel jugatepatdikatakan selstem

somatik karena sel stem ini tidak harus

diambil dari orang dewasa tetapi juga dari
anak - anak atau umbilic al co rd (tzli pusar).

Hanya ada sedikit sel stem pada tiap
jaringan, dan diduga menetap di area

tertentu dalamtiap jaringart dalam keadaan

'tidak terdiferensiasi' bertahun-tahun
hingga teraktifkan oleh penyakit atau luka
jaringan.

o Kualitas sel induk dari adult stem cell
- masih di bawah embrio. Artinya, belum

bisa menghasilkan semua jenis sel.

D. Manfaat Sel Stem Embrionik Pada
Penyakit '2)

Sel stem embrionik sangat plastis dan mudah

dikembangkan menjadi berbagai macam jaringan

sel, seperti neuron, kardiomiosit, osteoblast,
fibroblast dan sebagainya. Sehingga dapat dipakai

untuk transplantasi jaringan yang rusak. Selain itu

immunogenicity nya rendah, selama belum
mengalami diferensiasi.

Sel stem embrionik juga mempunYai
kemampuan untuk berproliferasi secara terus



menerus dalam kultur optimaldan dalam keadaan

tertentu mampu berdiferensiasi menjadi berbagai

tipe jaringan, seperti otot polos, kardiomiosit,

neuron, sel beta pankreas, khondrosit, dsb.

Karena sifat ini maka sel stem embrionik inidapat

dipakai untuk mengobati berbagai penyakit
degeneratif yang sekarang marak terjadi. Sel stem

embrionik mudah dimanipulasi untuk mengganti

gen yang sudah tidak berfungsi lagi melalui
metode transfer gen. Sel stem dapat bermigrasi

ke jaringan target dan dapat berintegrasi ke dalam
jaringan dan berinteraksi dengan jaringan

sekitarnya. Sel stem mempunyai kapasitas
proliferasi yang besar sehingga dapat diperoleh

sel dalam j umlah besar dari sumber yang terbatas.

Misalnya pada luka bakar luas, jaringan kulit yang

tersisa tidak cukup untuk menutupi lesi luka bakar

yang luas. Dalam hal ini terapi stem cell sangat

berguna. Selain itu stem cell tersebut dapat

diperoleh dari pasien itu sendiri. Artinya
transplantasi dapat bersifat autolog sehingga

menghindari potensi rejeksi. Berbeda dengan

transplantasi organ yang membutuhkan organ

donor yang sesuai (match), transplantasi stem cell
dapat dilakukan tanpa organ donor yang sesuai.

Penggunaan sel stem pada berbagai penyakit :

1. Stroke iskemik pada tikus maupun domba

dapat disembuhkan dengan pemberian hUCB.

Percobaan pada binatang dengan memberikan

CD34+ hUCB dapat menimbulkan perbaikan

fungsional dengan terbentuknya angi ogenesi s

dan neurogenesis. Berdasarkan hasil
percobaan binatang yang sangat prospektif
maka beberapa pusat penelitian sedang
merencanakan untuk melakukan uji klinis
pada manusia. (5)

2. Penyakit Parkinson yang banyak
menghinggapi orang tua juga mempunyai
prospek baik untuk dapat disembuhkan oleh

sel stem. Patogenesis penyakit Parkinson

adalah karena degenerasi sel neuron
dopaminergik di substansia nigra. Berbagai
percobaan telah berhasil untuk mengubah sel

stem menjadi neuron dopaminergik dan jika
sel ini disuntikkan ke otak dapat menimbulkan

perbaikan. Tetapi sayang sampai sekarang

belum ada laporan percobaan klinik yang baik

70

sehingga masih belum dapat diambil
kes impulan yang objektif. (a)

Spinal cord injury, disertai demielinasi
menyebabkan hilangnya fungsi neuron.
Remielinasi dengan sel stem dapat
mengembalikan fungsi yang hilang.
Percobaan pendahuluan dengan ES tikus dapat

menghasilkan oligodendrosit yang kemudian

dapat menyebabkan remielinisasi akson yang

rusak.(2)

Sel stem dan diabetes tipe I
Pada diabetes tipe I sel pankreas beta yang

mensekresi insulin mengalami kerusakan oleh

faktor genetik, lingkungan dan imunologik.
Akibatnya terjadi defisiensi insulin dan

menyebabkan hiperglikemi. Transplantasi
seluruh organ pankreas kadaver dapat
menyembuhkan penderita. Tetapi jumlah
kadaver sangat sedikit dan obat imunosupresi
yang dibutuhkan untuk mencegah reaksi
imunologik menimbulkan banyak efek
samping. Transplantasi sel stem merupakan

alternatif baik dan telah menunjukkan hasil

positif pada mencit. Tetapi masih banyak
kendala yang harus diatasi supaya penggunaan

sel stem untuk menyembuhkan pasien diabetes

tipe I dapat terlaksana. (2)

5. Sel stem pada infarkjantung
Pada infark miokard akut, sel stem sumsum

tulang (bone marrow) ya:i.g beredar dalam
darah perifer dan sel stem yang sudah berada

di jantung akan menuju ke daerah infark, tetapi
jumlahnya tidak cukup untuk dapat mengatasi

dan menyembuhkan daerah infark tersebut.

Sel stem akan membentuk sel kardiomiosit
dan juga mengadakan neovaskularisasi.
Karena jumlah sel stem endogen kurang
banyak maka logis untuk mecarikan bantuan

sel stem dari luar yang bisa berasal dari
sumsum tulang atau sumber lain seperti UCB.
Hal ini telah dilakukan dengan hasil yang

cukup menggembirakan. Bartinek juga telah

melakukan intracoronary infusion BM stent

cell otolog pada 22 pasien dengan AMI dan

melaporkan hasil yang sangat baik. Sekarang

dalam literatur sudah banyak dilaporkan hasil

positif pemberian sel stem BM intrakoroner

Pada AMl. (5)

3.

4.
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6. Sel stem pada osteoarthritis
Osteoarthritis merupakan penyakit degeneratif

yang banyak sekali menghinggapi orang tua

maupun para atlet. Lutut, bahu, dan berbagai

sendi mengalami degenerasi tulang rawan dan

menyebabkan rasa nyeri pada pergerakan' Sel

stem dapat membentuk khondroblast dan

osteoblast dan melalui tissue engineering sel

stem dapat diarahkan sedemikian rupa

sehingga dapat membentuk jaringan tulang

rawan, yang dapatdimasukkan ke dalam sendi

sehingga dapat berfungsi sebagai pengganti

tulang rawan yang rusak. Jika kerusakan

tulang rawan masih ringan maka sel stem

dapat tangsung dimasukkan ke dalam sendi;

sel stem akan berubah menjadi chondroblast

dan membentuk lapisan tulang rawan baru'

Berbagai percobaan sudah membuktikan
manfaat yang sangat besar sel stem untuk

osteoarthritis. (2)

7. Set stem hematopoetik pada kanker
Salah satu sebab mengapa sel stem

hematopoetik (sel stem sumsum tulang) dapat

dipakai untuk pengobatan kanker adalah

karena dalam keadaaan tertentu harus diberi

kemoterapi atau radiasi dosis tinggi sehingga

membunuh semua sel yang berkembang biak

cepat (termasuk sel kanker, tetapi juga sel stem

sumsum tulang, endotel usus dan sel rambut,

sehingga pada radiasi atau kemoterapi dosis

tinggi selain membunuh sel kanker' pasien

akan menderita diare dan rambutnya rontok)-

Karena sel stem hematopoetik di dalam

sumsum tulang yang membentuk leukosit

untuk memerangi infeksi, eritrosit untuk

membawa oksigen dan trombosit untuk
pembekuan darah, bilamana diradiasi atau

diberi obat kemoterapi akan mati semua, maka

seseorang sebelum diradiasi/diberi obat

kemoterapi dosis tinggi, sumsum tulangnya

dipanen dulu. Setelah radiasi, dimasukkan lagi

dalam darah dan sel stem hematopoetik akan

kembali masuk sumsum tulang dan akan

berkembang biak lagi. Penggunaan sel stem

hematopoetik untuk kanker sudah dipakai

sejak beberapa puluh tahun lamanya. Selain

sel stem sumsum tulang, juga dapat dipakai

sel stem UCB dan darah perifer yang juga

mengandung sel stem. Jika diambil dari darah

, perifer maka pasien diberi CGSF (Calonv

Growth Stimulating Factor) yang akan

merangsang sumsum tulang untuk
memproduksi dan melepaskan banyak sel

stem ke sirkulasi dan kemudian dengan alat

apheresis, sel stem dipisah dan darah

dikembalikan ke dalam sirkulasi' (6)

8. Sel stem untuk Rejuvenasi

Belakangan diketahui bahwa kerusakan

jaringan tubuh akan diperbaiki oleh sel stem

yang mengalir di darah perifer dan berasal dari

sumsum tulang beserta sel stem yang memang

selalu berada di setiap organ. Cara kerja sel

stem mungkin melalui 3 mekanisme :

menciptakan lingkungan mikro yang kondusif

untuk regenerasi sel endogen jaringan,

transdiferensiasi (sel stem dewasa akan

berubah menjadi seljaringan pengganti yang

rusak) dan mungkin melalui fusi sel.

Dengan penemuan bahwa sel stem embrionik

dan dewasa dapat berkembang biak secara

tidak terbatas dan dapat mengalami

transdiferensiasi, maka sekarang sudah jelas

bahwa
perbaikan kerusakan jaringan tubuh dapat

diperbaiki oleh sel stem dewasa yang beredar

dalam darah dan sel stem yang terdapat dalam

setiap organ. Dengan penemuan ini maka

teoretis setiap kerusakan dapat diperbaiki

dengan melakukan infus sel stem eksogen

karena sel stem endogen tidak cukup banyak

untuk dapat melakukan regenerasi. Sumber sel

stem endogen yang paling mudah didapatkan

adalah sel stem sumsum tulang dan sel stem

UCB, jika kita menghendaki sel stem otolog.

Karena itu pengambilan danpenyimpanan sel

stem UCB akan sangat bermanfaat, tidak

hanya untuk pengobatan kanker pasca radiasi

atau pemberian kemoterapi dosis tinggi' tetapi

juga untuk memperbaiki kerusakan jaringan

dan organ tubuh. Sel stem ini daPat

dipergunakan untuk melakukan rejuvenasi dan

regenerasi jaringan dan organ tubuh yang

rusak. (r'

9. Sel stem juga dapat dimanfaatkan untuk

transplantasi kulit, mengobati penyakit oto-

imun, terapi gen, skrining obat dan

mempelaj ari perkembangan embrio

-
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(developmental biology) dan masih banyak

sekali potensi lain yang belum dapat
dibayangkan dewasa ini. (2)

KESIMPULAN
Manfaat sel stem untuk pengobatan sangu

besar dan potensinya masih belum digali secara

optimal. Masih banyak negara, dipelopori oleh
AS yang menghambat penelitian mengenai sel

stem ini, Untung beberapa negara Eropa dan

negara Asia seperti Swedia, Finlandia, Rusia,
Belgia, Korea, China, India, Singapura dan

Malaysia sangat mendukung penelitian sel stem.

Semoga mereka dapat memanfaatkan kebebasan

dan dorongan pemerintah mereka untuk dapat.

memetik hasil optimal daripenelitian ini. Sayang

dalam hal ini kita di Indonesia masih belum berani

mengambil keputusan tegas, apakah juga
mendorong penelitian mengenai sel stem ini
untuk. kegunaan terapeutik bukan untuk
reproduksi. Pemerintah, dunia akademis dan

industri sebaiknya membangun kerjasama yang

erat untuk memanfaatkan kesempatan penel itian
sel stem ini untuk kemudian dapat diaplikasikan
untuk pengobatan dan semoga akan membawa

manfaat tak terhingga untuk mengurangi
penderitaan orang sakit. (2)
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