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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1.  Latar Belakang 

Rheumatoid arthritis (RA) merupakan penyakit autoimun kronik yang 

menyebabkan kerusakan sendi progresif, penurunan fungsi, dan komorbid 

(McInnes & Schett, 2017). Penyakit ini dapat bermanifestasi di berbagai organ 

ekstraartikular karena bersifat sistemik. Sebagian kasus menunjukan perjalanan 

penyakit yang progresif sehingga dapat mengakibatkan disabilitas bahkan 

mortalitas (Perhimpunan Reumatologi Indonesia, 2014). 

Di seluruh dunia, RA terjadi pada 0.5-1% populasi dewasa (Kasper, et al., 

2015). Di Indonesia prevalensinya beragam mulai dari 0.3% - 0.6% pada daerah 

yang berbeda (Fia & Westra, 2018). RA lebih banyak dialami oleh perempuan 

daripada laki-laki, perbandingannya mencapai 2-3:1 di dunia, sedangkan di 

Amerika Latin dan negara-negara Afrika 6-8:1 (Kasper, et al., 2015).  

Patomekanisme dari inflamasi sendi sinovial adalah gabungan dari faktor 

genetik, lingkungan dan imunologis yang dapat menyebabkan disregulasi sistem 

imun serta penghancuran mekanisme self-tolerance. Namun, apa yang 

menginisiasi, serta faktor genetik dan lingkungan seperti apa yang mengganggu 

sistem imun masih menjadi sebuah tanda tanya (Kasper, et al., 2015). 

Terapi konvensional tidak dapat menyembuhkan RA. Prinsip terapi RA 

adalah mengontrol inflamasi secepat mungkin sehingga kondisi membaik, maka 

dari itu dibutuhkan kortikosteroid untuk mengatasi inflamasi dengan onset yang 

cepat. Sebagai tambahan, dapat diberikan disease-modifying anti-rheumatic drugs 

(DMARDs) pada saat yang sama. DMARDs terbagi menjadi non biologis 

(methotrexate) dan biologis (TNF inhibitor & IL-6). DMARDs biologis biasanya 

digunakan bila tidak didapatkan hasil memuaskan dari DMARDs non biologis. 

Kemudian untuk mengontrol nyeri dan kekakuan pada sendi dapat diberikan 

nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) (Blom, et al., 2018). 

Namun, terapi konvensional seperti yang disebutkan diatas memiliki efek 

terapeutik yang terbatas pada pasien RA. Penggunaan obat-obatan tersebut dalam 
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jangka panjang dapat menimbulkan efek samping dan resistensi terhadap terapi. 

Beberapa tahun terakhir mesenchymal stem cell (MSC) menjadi terapi yang sangat 

dianjurkan dan dianggap menjanjikan karena sudah banyak bukti penelitian (uji 

klinis) menyatakan tidak ada toksisitas dan efek samping dalam jangka panjang 

(Lopez-Santalla, et al., 2020).  

MSC merupakan stem cell yang dapat berdiferensiasi menjadi sel 

endoderm, mesoderm, dan ektoderm (Ullah, et al., 2015). MSC merupakan 

imunomodulator potensial yang mampu berdiferensiasi menjadi berbagai tipe sel 

serta menstimulasi perbaikan jaringan, sel ini juga memiliki kemampuan 

kemotaktik kuat karena dapat bermigrasi ke jaringan rusak serta berperan sebagai 

anti-inflamasi. Maka dari itu MSC dikatakan baik untuk terapi autoimun (Sun, et 

al., 2015). MSC memiliki beberapa tipe berdasarkan sumber jaringannya. Studi 

klinis menyebutkan bahwa efikasi dan keamanan tipe umbilical cord 

mesenchymal stem cell (UC-MSC) untuk terapi RA dipercaya paling baik diantara 

tipe stem cell yang lainnya (Lopez-Santalla, et al., 2020). Sehingga perlu adanya 

tulisan yang membahas secara komprehensif mengenai potensi umbilical cord- 

mesenchymal stem cell (UC-MSC) untuk terapi rheumatoid arthritis (RA) melalui 

sumber-sumber penelitian yang telah dilakukan dan mensintesis data sekunder 

tersebut dengan metode kajian sistematik. 

 

I.2. Rumusan Masalah 

Rheumatoid arthritis (RA) merupakan penyakit autoimun yang tidak dapat 

disembuhkan. Manifestasinya bersifat sistemik, dapat mengganggu berbagai 

organ esktraartikular. Sebagian kasus bersifat progresif hingga dapat 

menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Jika penyakit ini tidak diberi 

tatalaksana dengan baik sangat mungkin terjadi progresivitas pada penyakit 

pasien. Prinsip terapi RA adalah mengurangi inflamasi sedini mungkin. 

Tatalaksana yang biasa diberikan adalah kortikosteroid, nonsteroidal anti-

inflammatory drugs (NSAID), dan disease-modifying anti-rheumatic drugs 

(DMARDs), namun obat-obatan tersebut dapat menimbulkan efek samping dan 

resistensi dalam penggunaan jangka panjang. Selama beberapa tahun terakhir 

muncul terapi yang dipercaya sangat menjanjikan dan sudah banyak penelitian 
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membuktikan tidak adanya toksisitas serta efek samping. Terapi yang dimaksud 

adalah pemberian mesenchymal stem cell (MSC) pada pasien RA. MSC memiliki 

sifat imunomodulator, menstimulasi perbaikan jaringan, serta berperan sebagai 

anti-inflamasi.  

Berdasarkan penelitian kllinis menyatakan bahwa tipe umbilical cord-

mesenchymal stem cell (UC-MSC) adalah tipe yang paling baik diantara tipe 

lainnya sebagai terapi pada RA. Oleh sebab itu penting dilakukan penelitian yang 

dapat merangkum secara komprehensif dan sistematis tentang efikasi dan 

keamanan penggunaan umbilical cord mesenchymal stem cell (UC-MSC) pada 

terapi rheumatoid arthritis (RA) berdasarkan laporan-laporan eksperimental. 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

I.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan penulis membuat systematic review ini adalah untuk mengetahui 

potensi umbilical cord mesenchymal stem cell (UC-MSC) sebagai terapi pada 

pasien rheumatoid arthritis (RA) 

 

I.3.3. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi efikasi pasien rheumatoid arthritis (RA) yang diberikan 

terapi umbilical cord mesenchymal stem cell (UC-MSC) 

b. Mengidentifikasi keamanan pemberian terapi umbilical cord mesenchymal 

stem cell (UC-MSC) pada pasien rheumatoid arthritis (RA) 

 

I.4. Manfaat Penelitian 

I.4.1. Manfaat Teoritis 

Menjadi referensi pengembangan ilmu pengetahuan untuk berbagai 

keperluan terkait terapi rheumatoid arthritis (RA) menggunakan umbilical cord 

mesenchymal stem cell (US-MSC), dan mengetahui keberhasilan metode terapi 

yang sudah banyak diterapkan, serta keunggulannya dibandingkan terapi 

konvensional sehingga pembaca dapat mengetahui informasi terkini. 
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I.4.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai informasi tambahan agar memperkaya wawasan dalam proses 

belajar, serta menjadi literatur untuk melakukan penelitian lebih lanjut.  

b. Bagi Instansi Kesehatan 

Memberi pilihan alternatif terapi terbaru bagi pasien rheumatoid arthritis 

(RA), yang memiliki keunggulan di banding terapi konvensional. 

c. Bagi Penulis 

Memperkaya wawasan terkait pemberian terapi umbilical cord 

mesenchymal stem cell (UC-MSC) pada pasien rheumatoid arthritis (RA), 

serta meningkatkan ketrampilan menyusun penelitian dengan metode 

systematic review.  
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