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ABSTRACT
Stroke remains the leading cause of death in Indonesia and the main cause of disability around the world. Very few
stroke patients can be rescued by systemic thrombolytic therapy, while most will be handicapped for the rest of their lives.
Stem cells have the capacity for endless self-renewal and the potential to differentiate, depending on their origins.
Stem-cell based therapies have been developed for various CNS diseases, including stroke, traumatic brain injury and
neurodegenerative diseases such as Parkinson’s disease and Alzheimer’s disease. Several different types of stem cells,
such as peripheral blood, bone marrow, and embryonic stem cells, have been used successfully to induce neurogenesis
and functional recovery in various experimental models of ischemia. In the United States, a guideline to facilitate the
development of cell-based therapy from animal models to human clinical trials has been made, named Stem Cell Therapies
as an Emerging Paradigm in Stroke (STEPS).
STEPS I (2007) focused on preclinical safety, efficacy profile, cell characterization, delivery route, in vivo
biodistribution, mechanism of action, and medicolegal for the safety and efficacy of cell therapies for stroke. STEPS II
(2010) identified critical gaps in knowledge and research areas that required further studies, updated prior guidelines, and
drafted new recommendations to create a framework for future investigations in cell-based therapies for stroke. STEPS III
(2013) discussed emerging data on the mechanisms of action of cell therapy, the barriers to successful translation from
animal models to patients, and the design of clinical trials for acute and chronic stroke.
Keywords: STEPS trial, stem cells, stroke
ABSTRAK
Stroke merupakan penyakit penyebab kematian utama di Indonesia dan penyebab kecacatan yang utama di dunia
(RISKESDAS 2010 dan 2013). Hanya sebagian kecil dari pasien stroke yang berhasil dengan trombolisis sistemik,
sedangkan sebagian besar pasien stroke hidup dengan kecacatan di sisa hidupnya.
Sel punca memiliki kemampuan untuk pembaruan yang terus menerus dan berpotensi untuk berdiferensiasi,
tergantung dari asal mula sel itu sendiri. Pengobatan dengan sel punca telah banyak dikembangkan pada berbagai penyakit
susunan saraf pusat termasuk di antaranya stroke, cedera kepala, dan penyakit degeneratif seperti penyakit Parkinson dan
Alzheimer. Berbagai tipe sel seperti darah perifer, sumsum tulang, dan embrionik telah banyak diteliti pada hewan coba untuk
merangsang pertumbuhan sel dan memperbaiki fungsi luaran. Di Amerika telah dibentuk panduan untuk mengembangkan
terapi sel untuk stroke dari penelitian hewan menuju ke uji klinik pada manusia, yaitu Stem Cell Therapies as an Emerging
Paradigm in Stroke (STEPS).
STEPS I (2007) difokuskan pada faktor keamanan preklinik, efektivitas, karakteristik sel, cara pemberian, biodistribusi,
mekanisme aksi, dan efek medikolegal dari terapi sel untuk stroke. STEPS II (2010) terutama mengidentifikasi celah kritis
antara pengetahuan dan penelitian, serta membentuk framework. SPEPS III (2013) membicarakan data mekanisme aksi
terapi dari sel punca, translasi yang berhasil dari penelitian hewan ke manusia, serta mendisain uji klinis sel terapi untuk
stroke akut dan kronik.
Kata kunci: Sel punca, STEPS trial, stroke
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PENDAHULUAN
Data WHO mengindikasikan bahwa stroke
dan penyakit serebrovaskular dapat membunuh
sekitar 5,7 juta orang pertahun. Di Amerika, insidens
stroke mencapai 800.000 penderita/tahun diikuti
dengan 11 juta stroke yang asimptomatik.1 Hasil
Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Indonesia
tahun 2007 dan 2010, menunjukkan bahwa stroke
merupakan penyebab kematian yang pertama,
di atas infeksi dan kardiovaskular.2,3 Akan tetapi
bagaimanapun juga stroke tetap penyebab kecacatan
yang utama di seluruh dunia.
Gangguan aliran darah otak dapat mengakibatkan kerusakan jaringan otak yang sangat cepat,
hanya dalam waktu beberapa jam berjuta-juta neuron
serta sinaps rusak. Pemberian (recombinant tissue
plasminogen activator (rtPa)) secara intravena dalam
3 sampai 4,5 jam dari awitan maupun mengundur masa
window period hingga 6 jam seperti dalam beberapa
penelitian, terkadang tidak menimbulkan perbaikan
yang bermakna, sehingga perlu dilanjutkan dengan
pemberian intraarteri. Pada beberapa penelitian,
awitan yang diundur menjadi 9 jam pascastroke
dengan menggunakan desmoteplase, menunjukkan
tidak cukup efektif untuk memperbaiki luaran secara
fungsional pada fase pascaiskemik.4
Percobaan terapi sel punca (stem cell) pada
binatang memberikan hasil yang menjanjikan untuk
penyembuhan defisit neurologik setelah beberapa
bulan bahkan beberapa tahun pascastroke. Hal
ini didasarkan atas sifat plastisitas dari sel dan
neurogenesis. Terapi ini sudah banyak dikembangkan
pada penyakit-penyakit neurologilain, seperti
penyakit Parkinson, Alzheimer, trauma kepala, dan
kelainan medula spinalis. Pada penderita stroke selain
sel neuron juga diperlukan penyelamatan terhadap sel
glial, untuk mendapatkan perbaikan secara holistik.
Kemampuan sel punca dalam berdiferensiasi secara
in vitro maupun in vivo menjadi neuron, astrosit
maupun oligodendrosit, memberi peluang ataupun
harapan untuk penderita stroke.
Keunggulan dan harapan besar keberhasilan
sel punca telah beredar di kalangan medis maupun
awam. Namun perlu diketahui faktor-faktor penting,
seperti kandidat yang tepat untuk menerima sel punca
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dengan mempertimbangkan umur dan penyakitpenyakit yang menyertai; jenis sel punca yang akan
digunakan; jenis kemasan (segar/fresh stem cells atau
kering/dry stem cells), asal donor (auto/allo/xeno),
jenis selnya (embrionik/mesenkimal/sel saraf),
dan kemurnian sel punca. Setelah mendapatkan sel
punca, perlu ditentukan cara pemberian sel punca,
(intravena, intraarteri, subkutan, atau melalui pungsi
lumbal) serta waktu pemberian yang tepat. Selain
itu, perlu pula diketahui mekanisme sel punca dalam
melakukan regenerasi dan tracing –untuk mengetahui
sel punca tepat sasaran atau menempel di tempat lain-,
dan monitor efek sampingnya.
P arad i g m a l am a m en y at ak an b a h w a
neurogenesis hanya terjadi selama perkembangan
embrionik dan susunan saraf pusat dewasa sudah tidak
mampu lagi untuk membuat sel saraf baru.5 Beberapa
tahun terakhir berbagai penelitian membuktikan
bahwa paradigma di atas tidak benar. Neurogenesis
masih dapat terjadi pada usia dewasa, yaitu berasal
dari dua daerah di zona subventrikular (ZSV) dan
zona subgranular (ZSG). Progenitor sel yang berasal
dari kedua zone tersebut dapat berproliferasi, migrasi,
dan berdiferensiasi menjadi sel neuron, astrosit, dan
oligodenrosit.6
Penelitian activity-dependent plasticity
menunjukkan akson dan dendrit dapat tumbuh
berkembang serta berduplikasi menuju target yang
akan dicapai. Sel punca neuron dapat berkembang
menjadi neuron maupun menjadi sel penyangga
seperti astrosit, mikroglia, dan oligodendrosit. Hal
inilah yang membuka peluang untuk penyembuhan
penyakit-penyakit degeneratif maupun meningkatkan
aktivitas motorik pada strategik neurorestorasi dan
pada akhirnya dapat memperbaiki kecacatan yang
terjadi akibat stroke.7
Sel terapi atau sel implan bukan berarti
menggantikan sel yang telah rusak, namun sebagai
mini pump untuk merangsang serta memobilisasi
growth factor dari dalam tubuh resipien atau
yang disebut sebagai endogenous neurotrophic
factor, antara lain: brain-derived neurotrophic
factor (BDNF), nerve growth factor (NGF), glial
cell line-derived neurotrophic factor (GDNF),
vascular endothelial growth factor (VEGF), dan
lain-lain. Berbagai neurotropik inilah yang efektif
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untuk merangsang regenerasi dan plastisitas, yang
dinamakan neurogenesis endogen.8
Sel implan juga dapat merangsang lepasnya
neurotransmiter agar kerja sinaps semakin baik,
serta menyebabkan plasticity environtment atau
supportive niche yang memungkinkan sel tersebut
dapat tumbuh dan matur untuk berintegrasi dengan
sel pejamu.9 Kenyataan yang didapatkan bahwa
penyembuhan neural selalu berkaitan dengan perbaikan fungsi imunitas, karena luaran neural seperti
lepasnya neurotransmiter akan memengaruhi atau
mengaktivasi kerja sumsum tulang, limpa, sehingga
terdapat peningkatan sitokin, dan protein-protein
yang terkait seperti BDNF, VEGF, dan lain-lain yang
penting untuk regenerasi. Hal ini dikenal sebagai
neuroimmune communication.10
Sel punca yang digunakan untuk terapi harus
memiliki sifat-sifat totipoten, pluripoten, atau
multipoten. Totipoten yaitu satu sel dapat berubah
menjadi organisme yang lengkap, bahkan menjadi
sel diluar jaringan embrionik. Pluripoten bila sel yang
berpotensi untuk berdiferensiasi menjadi 3 lapisan
germinal, yaitu organ-organ ektoderm (jaringan saraf
dan epidermal), mesoderm (otot, tulang, pembuluh
darah, dan saluran kemih), dan endoderm (paru,
usus, sistim saraf), tetapi tidak mampu berkembang
menjadi jaringan ekstraembrionik, misalnya plasenta.
Multipoten bila hanya mampu menjadi satu jenis sel
tertentu, misalnyasel darah atau sel tulang.
Berikut adalah jenis terapi sel punca yang pernah
dilakukan untuk stroke:
Human fetal brain cells; merupakan jenis
sel yang mula-mula dipakai, merupakan pionir
terapi sel. Pada awalnya digunakan untuk penyakit
Parkinson, tetapi pada tahun 1986, Polezhaev dan
Alexandrova mencobanya pada otak tikus yang
dibuat iskemik. Hasil yang dilaporkan pascaterapi
adalah pengurangan sel yang mengalami nekrosis,
perbaikan kadar neurotransmitter, dan fasilitasi
penyembuhan kognisi. Namun terapi ini sangat
berbahaya dan tidak diperbolehkan lagi secara etik di
Amerika maupun Eropa.11
Human teratocarcinoma cells. Pada tahun
1984 telah berhasil dibuat galur sel teratocarcinoma,
yaitu NT2 yang merupakan post mitotic neural like
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cells setelah terpapar asam retinoat. Selanjutnya
pada tahun 2000 dilakukan fase uji klinis pada
kasus stroke, sel diimplankan secara stereotaktik ke
pasien dengan infark ganglia basal, diikuti dengan
injeksi imunosupresan selama 2 bulan. Secara
keseluruhan tidak ditemukan adanya neoplasma
setelah diikuti 27 bulan, akan tetapi pada fase 2
clinical trial yang meliputi 14 kasus dan 4 kontrol,
menunjukkan tidak ada kemajuan yang berarti
secara fungsional berdasarkan European Stroke
Scale pada 6 bulan pascaterapi (tidak bermakna),
dan adanya adverse outcome berupa 1 kasus kejang
dan 1 hematomsubdural yang butuh evakuasi
hematomnya.12,13
Porcine fetal neural stem cells. Penelitian
menggunakan porcine fetal neural ini dilakukan
oleh Savitz dkk (2005) pada 5 pasien stroke basal
ganglia yang telah stabil, yang diberikan 50 juta
anti-MHC1 antibody treated fetal porcine cells
secara stereotaktik. Satu pasien menunjukkan gejala
semakin memburuk dan 1 pasien mengalami kejang,
namun yang lain menunjukkan perbaikkan hingga
tahun keempat.14
Bone marrow mononuclear cells (BMMCs).
Penelitian-penelitian klinik kecil menggunakan
BMMCs yang diberikan secara intravena menunjukkan hasil yang memuaskan. Demikian pula pada kasus
infark miokard, yang memberikan hasil perbaikan
sebesar 4,77% yaitu dengan peningkatan dari
ejection fraction setelah 3 bulan pemberian. SuarezMonteafudo dkk (2009) melaporkan pemberian
BMMCs pada kasus stroke tidak ada efek samping
kejang dan longterm EEG tidak menunjukkan
perubahan yang berarti.15
Mesenchymal stem cells (MSCs) disebut
pula sebagai marrow stromal cells adalah kultur
bone marrow derived cells ke dalam media serum.
Penelitian metaanalisis menunjukkan bahwa MSCs
intravena pada stroke meberikan luaran kognitif 2
kali lebih baik dari pada BMMCs. Hal ini disebabkan
karena MSCs lebih homogen dan dapat dilakukan
manipulasi genetik untuk target delivery sehingga
lebih mudah menjangkau target daerah yang
iskemik. Namun ditemukan beberapa pelaporan
terjadinya MSC-derived sarcoma pasca penggunaan
MSCs, sehingga diperlukan standar kontrol kualitas
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sitogenetik.16
Baik BMMCs dan MSCs keduanya memiliki
survival yang terbatas di dalam otak, baik secara lokal
maupun sistemik. Efek perbaikan yang ditimbulkan
terutama akibat dari trophic signal yang ditimbulkan,
bukan dari tumbuhnya transplantasi sel itu sendiri.
Lee dkk (2010) melaporkan penggunaan
intravena 2 dosis dari 50 juta autologus MSCs pada
pasien stroke, didapatkan perbaikan skor modified
Ranking Score (mRS) dalam 5 tahun (p=0,46) dan
peningkatan konsentrasi stromal cell-derived factor-1
(SDF-1). Hal ini menunjukkan perbaikan sistem
homing dan peningkatan aktivitas ZSV. Penelitian
ini ditunda karena penggunaan xenogenic bovine calf
serum dalam mengkultur sel graft.
Neural stem cells (NSCs). Teknik untuk
kultur NSC pertama kali ditemukan oleh Reynolds
dan Weiss (1992) memberikan rangsangan tropik
yang bagus dan efek tumorgenisitas yang minimal.
Metaanalisis studi menunjukkan NSCs memberikan
perbaikan behavior yang lebih besar dibanding
BMMCs maupun MSCs. Biasanya dibuat dari
mukosa olfaktorius. Saat ini berlangsung penelitian
open label neural stem cell line CTX0E03, suatu
human neural stem cell line dari sel punca somatik
manusia dengan modifikasi genetik. Percobaan ini
dimulai Juni 2010 terhadap 12 pasien pascastroke
iskemik yang masih mengalami kecacatan 6 bulan
sampai 5 tahun. Sel CTX akan diinjeksikan ke daerah
putamen pasien dengan evaluasi terhadap keamanan
dan efek samping.17,18
Embrionic stem cells (ESCs). Jenis sel punca
ini mempunyai kapasitas untuk menjadi sel apa saja
karena sifatnya yang totipoten, sehingga bahaya untuk
terjadinya teratoma. Penelitian ESCs menimbulkan
suatu kontroversi perdebatan etik termasuk lintas
agama, sehingga dana risetnya sempat dihentikan
di Amerika. Namun sejak tahun 2009, studi ini
dikembangkan lagi dan dibuat pedoman tentang
penggunaannya oleh National Institute of Health
(NIH).
Inducible pluripoten stem cells (iPSCs)
adalah sel punca pluripoten buatan, berasal dari sel
somatik dewasa yang tidak memiliki sifat pluripoten,
kemudian di program ulang menjadi berkemampuan
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pluripoten seperti pada ESCs. Hal ini penting
unutk mengurangi kontroversi penggunaan embrio.
iPSCs pertama kali ditemukan dari John B Gurdon
(Inggris) dengan mengambil nukleus dari sel kulit
katak dan dimasukkan ke sel oosit, yang kemudian
dikembangkan untuk membuat domba kloning
‘Dolly’. Teknik reprogramming ini dimatangkan oleh
Shinya Yamanaka, sehingga keduanya memenangkan
Wolf Prize in Medicine dan Nobel Prize in Medicine
tahun 2012.19-22
Sifat dari iPSCs ini, baik pola kromatin
metilasi, pembentukan badan embrioid, dan
kemampuan diferensiasi persis sama dengan ESCs,
namun menggunakan c-Myc retrovirus yang dapat
meningkatkan tumorgenisitas pada tikus maupun
chimeras, yaitu dengan terbentuknya retrovirus
derived cancer. Akan tetapi Nakagawa dkk (2008)
memodifikasi prokotol pembuatan iPSC hingga
memiliki kualitas yang baik dengan efek samping
tumor minimal, tanpa memakai c-Myc retrovirus.21
Junying Yu dkk (2009) juga membuat iPSCs tanpa
melalui retrovirus, melalui plasmid yang berisi
beberapa gen reprogramming, kemudian melalui
kultur di beberapa media selama beberapa minggu
dapat menghilangkan plasmidnya, sehingga sel
yang didapat tetap bersifat pluripoten tanpa risiko
kanker. Hal ini membawa harapan baru untuk
dikembangkannya iPSCs pada manusia.22
Kebanyakan penelitian sel punca menggunakan
pasien dengan infark ganglia basal,oleh karena lesi
sekecil apapun di ganglia basal akan mengakibatkan
defisit motorik yang nyata. Demikian pula lesi
ganglia basal merupakan target yang paling mudah
dicapai secara stereotaktik.23 Berdasarkan tipe stroke,
bberapa studi menunjukkan bahwa dose-response sel
terapi berbeda antara stroke infark dan hemorhagik,
diperlukan dosis obat yang lebih besar pada hemoragik
dibandingkan infark. Hal ini disebabkan karena pada
stroke hemoragik biasanya reaksi inflamasinya lebih
besar dibandingkan infark.24
Ada beberapa cara pemberian yang telah
dilakukan dalam penelitian sel punca, antara lain
intraparenkim dan intraarteri (IA).25 Intraparenkim/
stereotaktik paling bagus untuk mencapai sasaran,
akan tetapi sangat invasif terkadang menimbulkan
komplikasi seperti hematoma subdural, sehingga
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diperlukan evakuasi. Pemberian secara intraarteri
dapat meminimalkan sekuestrasi di jaringan seperti
liver, paru, dan limpa, akan tetapi dapat menyebabkan
terjadinya emboli sel. Sel punca dapat pula diberikan
secara intravena dengan harapan terjadi reaksi
‘homing’, akan tetapi pada tracing ternyata jumlah
sel yang menuju ke tempat sasaran terbatas karena
beberapa sel ter-sekuestrasi di beberapa organ yang
dilewati. Demikian pula dengan pemberian secara
intramuskular.
Pemikiran semakin besar dosis akan memungkinkan sel yang berhasil hidup dan berintegrasi
dengan pejamu lebih besar. Namun laporan Darsalia
dkk menyebutkan bahwa dosis besar melebihi yang
ditetapkan tidak akan menambah jumlah sel donor
yang akan hidup. Terdapat optimal threshold dari
jumlah sel graft. Apabila sel yang diberikan sangat
besar sedangkan nutrisi dari lingkungan tidak
memadai, maka akan terjadi kematian sel graft itu
sendiri. Demikian pula apabila sel yang diberikan
dalam jumlah besar maka akan berpotensi efek
massa, yang secara teoritis meningkatkan risiko
terjadinya tumor.25
Beberapa penelitian menganjurkan pemberian
sedini mungkin, yaitu 48 jam setelah awitan stroke.
Namun metanalisis pada binatang percobaan
menunjukkan pemberian sedini mungkin pascastroke
sebelum aktivasi maksimal dari mikroglia -sekitar
17-18 hari setelah awitan- akan lebih memberikan
hasil yang lebih baik.26
Mekanisme yang Terjadi Pasca Sel Terapi
Integrasi
Terjadi dengan derajat yang bervariasi. Sel
graft hidup dan matur akan membentuk koneksi
sinaptik ke sel pejamu (sinaptogenesis), long-term
potentiation, memperbaiki memori dan proses
pembelajaran, resolusi diakisis, dan neurognesis.
Integrasi bisa terjadi apabila keadaan niche
menunjang. NSCs dapat berdiferensiasi menjadi selsel penyangga seperti astrosit ataupun oligodendrosit,
sehingga nutrisi sel saraf lebih terjamin. Sebagian
besar dari penelitian sel punca untuk stroke tidak
menunjukkan pengurangan besar infark, akan tetapi
terdapat perbaikan dari European Stroke Scale
31

maupun mRS score.27
Mediator Inflamasi
Studi metaanalisis yang dilakukan oleh
Janowski dkk (2010) mengatakan bahwa tidak ada
korelasi antar luaran secara fungsional pascaterapi sel
dengan mediator inflamasi, yang dibuktikan dengan
penurunan protein inflamasi dan reaksi apoptosis.28
Akan tetapi interaksi antara signal inflamasi dan sel
punca adalah suatu mekanisme yang sangat kompleks.
Kegagalan tracing atau tempat pengambilan sampel
yang tidak sesuai, dapat membuat kesimpulan yang
tidak benar. Hal ini dapat dilihat dari penelitian Horie
dkk (2011) yang berasumsi bahwa protein pada
vaskulatur akan berubah terlebih dahulu sebelum
terlihat adanya perbaikan dalam keluaran fungsional
pada minggu I pascasel punca, akan tetapi mereka
mendapatkan kadar VEGF tidak berubah, justru
perbaikan dari tight junction pada sawar darah otak
(SDO) yang terlihat terlebih dahulu.27,28
Neurogenesis
Beberapa hal yang dapat mempengaruhi ZSV
dan ZSG untuk neurogenesis endogen antara lain
berasal dari dalam tubuh pasien itu sendiri, yaitu
usia, gizi, jumlah growth factor maupun antioksidan
scavenger yang dimiliki, lama sakit yang diderita,
serta komorbiditas yang dimiliki; serta faktor luar
berupa luasnya kerusakan yang terjadi, lama sakit,
jenis sel punca, serta jumlah sel yang dimasukkan.29,30
Untuk merangsang mobilisasi sel punca
endogen dapat digunakan granulocyte colonystimulating factor (G-CSF), yang sudah disetujui oleh
Food and Drug Administration (FDA) dengan nama
Neupogen® (Filgrastim) di Amerika dan Kanada, atau
Emgrast® di India. Obat ini merangsang pergerakan
progenitor yang berasal dari sumsum tulang menuju
ke darah perifer, juga mempunyai efek angiogenik,
anti-inflamasi, serta neuroproteksi. Pada hewan
coba disebutkan dapat mengurangi ukuran infark
sebanyak 4%. Saat ini sudah dilakukan penggunaan
G-CSF untuk stroke dalam fase II randomized and
blinded clinical trial oleh Schäbitz dkk (Jerman)31
dan Bath dkk (Inggris).32 Shyu dkk (2006) di Taiwan
telah pula menggunakan G-CSF untuk stroke infark
NIHSS 7-20 diberikan setelah hari ke 7 yaitu
Neurona Vol. 33 No. 1 Desember 2015

Tinjauan Pustaka
15ug/kg subkutan 1x/hari selama 5 hari. Hasilnya
diikuti hingga 1 tahun dengan MRI maupun PET scan
berupa luaran fungsional yang cukup bermakna dan
aman.33 Penting untuk menentukan time window yang
tepat dalam pemberian G-SCF, sehingga menjadi
peluang yang bagus untuk pasien-pasien yang tidak
dapat diberikan rtPA.34

Pemberian secara intravena pada awitan minggu
pertama stroke cukup memberikan hasil yang baik.
Akan tetapi FDA masih menekankan untuk meneliti
toksisitas pada hati, ginjal, limpa, dan paru pada
pemberian secara intravena ini.
Pedoman Terapi Sel Punca pada Stroke (STEPS
II)40

Perbaikan vaskular

•

Perbaikan neuron tidak mungkin terjadi tanpa
nutrisi yang tepat, dari perbaikan sistem vaskulatur
di daerah infark. Jadi harus terjadi perbaikan secara
integral. Perbaikan dari sistem ini bisa ditelusuri
dengan ditemukan CD43 pada daerah periinfark
pascaterapi sel, serta protein proangiogenik seperti
VEGF, EGF, IGF-1, dan lain-lain.25,35

•

•

Karakteristik sel: identitas sel,
imunofenotiping, dan proses pembuatannya
perlu dirinci dalam hal purity, viability,
potency, stability, dan dosis.
Spesies binatang percobaan: disarankan
untuk rodent. Perlu dilakukan evaluasi usia
binatang (muda dan tua), jenis kelamin,
komorbiditas
Stroke model: iskemik dan perdarahan intraserebral pada daerah kortikal atau
subkortikal
Keamanan: tentang tumorgenesitas, imuno
sensitisasi, biodistribusi, persistensi, dan
nasib sel yang telah dimasukkan
Pemantauan luaran: memakai barthel index
dan mRS, akan tetapi perlu ditetapkan
pengukuran terhadap behavioral outcome
Dosis dan waktu yang tepat

•

Mekanisme yang terjadi

•

Plastisitas
Otak dewasa tetap mempunyai kemampuan
plastisitas meskipun sifat ini menurun dengan
bertambahnya usia. Terdapat dua protein penting
untuk plastisitas yaitu trombospondin 1 dan 2, yang
berperanan dalam formasi sinaps dan regenerasi.
Hal ini dibuktikan dengan penelitian pada tikus
yang dibuat stroke dan dihilangkan trombospondin
1 dan 2 terjadi penyembuhan fungsional yang buruk
dibandingkan dengan tikus kontrol.36
Pemberian sel punca pada pasien stroke dapat
melalui beberapa mekanisme, yaitu merangsang
produksi neuroblas dari endogenous neural stem
cells, transplantasi langsung dengan neural stem
cells, atau transplantasi dari sel yang non nerural stem
cells, tetapi dapat merangsang plastisitas aksonal dan
remyelinisasi serta merangsang protein tropik.37,38
Setelah melalui perjalanan panjang selama 20
tahun percobaan demi percobaan dilakukan untuk
membantu mengurangi kecacatan yang ditimbulkan
pada pasien stroke yang terlambat atau tidak berhasil
dengan rtPA, maka FDA tahun 2007 melalui Stroke
Therapy Academic Industry Roundtable (STAIR)
membuat studi guideline sel punca untuk stroke,
Stem Cell Therapy as an Emerging Paradigm for
Stroke (STEPS). Studi ini telah dipublikasikan
tentang keamanan, dosis, cara pemberian, dan waktu
yang tepat untuk terapisel.39 Disebutkan pula bahwa
cara pemberian terapi sel berkaitan dengan awitan.
Neurona Vol. 33 No. 1 Desember 2015

•

•

Chopp dkk (2009) mengungkapkan perlu
adanya ketegasan jenis rodent, karena mekanisme
translasional antara rat dan mice bisa berbeda,
sehingga protein yang ditimbulkan juga bisa berbeda.
Chopp dkk juga menyarankan adanya batasan-batasan
tegas, seperti pada infark di arteri serebri media akan
dilakukan total oklusi atau partial oklusi.41
KESIMPULAN
Pengelolaan stroke tetap perpegang pada
prinsip ‘time is brain’. Pemakaian rtPA tetap menjadi
pilihan utama apabila pasien datang dalam time
window yang tepat. Terapi sel tetap menjadi pilihan
terakhir jika terapi yang telah direkomendasikan di
dalam standar guideline tidak mendapatkan hasil
maksimal atau terdapat kecacatan yang berat dan
menetap.
Prinsip membantu mengurangi kecacatan
yang berat tetap harus dipegang sebagai indikasi
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terapi sel punca pada stroke, agar terapi ini tidak
disalahgunakan. Terutama adalah hal pemilihan
jenis sel untuk mencegah efek samping, juga cara
pemberian, dosis, serta mekanisme yang terjadi
harus diketahui secara mendalam. Perlu dilakukan
monitor hasil yang dicapai baik dengan NIHSS,
indeks Barthel, mRS, dan pemeriksaan kognitif
lainnya. Cara pemberian juga perlu dipertimbangkan
jangan terlalu invasif karena dapat menimbulkan
efek samping.
Pilihan autotransplan tetap harus dipegang
sejauh pejamunya memadai. Pertimbangkan usia,
lama sakit, gizi, dan komorbiditas, karena hal tersebut
di atas akan mempengaruhi kualitas dari endogenous
trophic factor. Allotransplant dapat menjadi pilihan,
tetapi perlu dipertimbangkan penyakit-penyakit
herediter, transfer onkogenik, serta masalah etik.
Sel punca embrionik paling bagus, memiliki sifat
totipoten (apabila saat permulaan terjadinya) akan
tetapi hati-hati terjadi cell factory, yaitu terbentuknya
teratoma. NSCs menjadi pilihan tepat untuk stroke
karena tumorgenisitas yang rendah, dengan efektifitas
cukup tinggi karena dapat berdiferensiasi menjasi sel
saraf maupun sel glia.
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