Hasil Penelitian

Menuju Kloning Terapeutik
Dengan Teknik SCNT
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BCTUSBL
Penggunaan teknik Somatic Cell Nuclear Transfer (SCNT), baik dalam penelitian kloning reproduktif maupun kloning terapeutik telah dilakukan oleh para ilmuwan di berbagai negara. Teknologi SCNT meliputi suatu teknologi
rekayasa terhadap sel telur, dengan cara mentransfer inti dari sel donor ke sel telur yang telah dikeluarkan intinya (enucleated oocyte). Kedua jenis kloning memiliki kegunaannya masing-masing. Kloning reproduktif berperan
penting dalam pelestarian hewan-hewan langka yang hampir punah. Sedangkan, kloning terapeutik bertujuan
untuk menghindari adanya reaksi penolakan terhadap sistem imun pasien dalam terapi sel punca (stem cell) .
Keberhasilan suatu penelitian yang menghasilkan sel punca embrionik monyet dengan teknik SCNT akhir-akhir ini
membawa dunia semakin dekat dengan produksi sel punca embrionik manusia dari sel somatik dewasa sehingga
risiko penolakan terhadap sistem imun akan semakin berkurang. Tentu saja hal ini hanya dapat berkembang apabila permasalahan etika penggunaan sel telur donor dapat teratasi.

QFOEBIVMVBO
Apabila anda mendengar kata “kloning”, mungkin yang
terlintas di dalam pikiran anda adalah domba Dolly,
domba yang berhasil diklon oleh Ian Wilmut pada tahun
1996. Pada umumnya, topik pembicaraan tentang kloning cenderung hanya membicarakan mengenai salah
satu jenis kloning, yaitu kloning reproduktif. Domba Dolly
merupakan salah satu contoh dari kloning reproduktif.
Sebenarnya terdapat dua jenis kloning, yaitu kloning reproduktif dan kloning terapeutik. Kedua jenis kloning ini
merupakan penerapan dari aplikasi teknologi Somatic
Cell Nuclear Transfer atau SCNT. Saat ini, berbagai
penelitian yang bertemakan kloning terus berjalan di
tengah maraknya isu etika mengenai hal ini.
Uflojl!TDOU
Teknik SCNT berbeda dengan fertilisasi yang terjadi secara alami (Gambar 1). Pada fertilisasi alami, setelah

Gambar 1. Perbedaan antara fertilisasi alami dan SCNT.
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mengalami pembelahan meiosis, sel telur dan sel
sperma memiliki materi genetik haploid (n). Terjadinya
pembuahan sel telur oleh sel sperma atau fertilisasi
akan menghasilkan embrio satu sel yang memiliki
materi genetik 2n. Kemudian, embrio ini akan terus
berkembang ke tahapan perkembangan selanjutnya
menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan seterusnya.
Berbeda dengan fertilisasi alami, teknik SCNT merupakan suatu teknik rekayasa sel telur dengan cara mentransfer inti dari sel donor ke dalam sel telur yang telah
dikeluarkan intinya (enucleated oocyte). Enucleated
oocyte tidak memiliki materi genetik. Oleh karena itu,
untuk mendapatkan embrio konstruksi yang diploid, sel
telur harus direkonstruksi dengan cara mentransfer
sel somatik (2n) ke dalam enucleated oocyte1. Proses
enukleasi sel telur dapat dilakukan secara mekanik
menggunakan teknik mikromanipulasi. Sedangkan, proses introduksi sel donor dapat dilakukan
dengan teknik mikroinjeksi. Keberadaan cytochalasin B (CB) pada medium kultur bertujuan untuk
menghambat sitokinesis atau pembelahan sel
sehingga dapat dihasilkan klon embrio diploid2.
Aplikasi dari teknologi SCNT adalah pada penelitian kloning reproduktif dan juga kloning terapeutik. Perbedaan tahapan antara fertilisasi alami,
kloning reproduktif, dan kloning terapeutik dapat
dilihat pada gambar 2. Pada perkembangan secara normal (A), zigot diploid terbentuk setelah

terjadi fertilisasi. Kemudian, zigot akan membelah
sampai terbentuk blastosit yang akan menempel pada
dinding uterus sampai akhirnya berakhir pada proses
melahirkan. Pada kloning reproduktif (B), sel donor
yang berupa sel somatik (2n) diintroduksikan ke enucleated oocyte. Keberhasilan proses aktivasi embrio
konstruksi secara kimiawi atau mekanik mengakibatkan terjadinya proses pembelahan sampai ke tahap
blastosit. Kemudian, embrio ”dititipkan” ke surrogate
mother untuk dilahirkan secara normal. Sedangkan,
pada kloning terapeutik (C), setelah embrio mencapai
tahapan blastosit, embrio dikultur secara in vitro untuk didiferensiasikan menjadi berbagai jenis sel untuk
kegunaan terapeutik.
Lmpojoh!sfqspevlujg
Kloning reproduktif mengandung arti suatu teknologi yang
digunakan untuk menghasilkan individu (hewan) baru. Genetika hewan klon tidak seluruhnya memiliki kesamaan
dengan sang induk1. Dengan menggunakan teknik SCNT,
persamaan genetika hewan klon dengan induknya hanya
terletak pada inti DNA donor yang berada di kromosom.
Hewan klon juga memiliki material genetik lainnya yang
berasal dari DNA mitokondria di sitoplasma1.
Teknologi kloning reproduktif dapat digunakan untuk
mencegah terjadinya kepunahan hewan-hewan langka
ataupun hewan-hewan sulit dikembangbiakkan. Namun, laju keberhasilan teknologi ini sangatlah rendah.
Domba Dolly merupakan satu-satunya klon yang berhasil lahir setelah dilakukan 276 kali percobaan (3)4,5.
Semasa hidupnya, Dolly mengalami kanker paru-paru
dan artritis, dan kemudian meninggal pada usia 6 tahun. Padahal, usia rata-rata domba pada umumnya
mencapai 11-12 tahun6.
Gambar 3. Domba Dolly,
hewan mamalia pertama yang
berhasil diklon oleh Ian Wilmut
pada tahun 1996. Dolly meninggal dengan cara disuntik mati
(lethal injection) pada tanggal
14 februari 2003. Sebelum
kematiannya, Dolly menderita
akibat kanker paru-paru dan
6
artritis yang dialaminya

Sampai saat ini, hewan klon yang berhasil diproduksi
jumlahnya cukup banyak, di antaranya adalah domba,
sapi, kambing, kelinci, kucing, dan mencit1,7. Sementara itu, tingkat keberhasilan kloning masih rendah pada
hewan anjing, ayam, kuda, dan primata1,7.
Masalah yang kerap kali timbul dalam kloning reproduk-

mbar 2. Perbedaan antara fertilisasi alami,
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kloning reproduktif, dan kloning terapeutik .

tif adalah biaya dan efisiensinya. Penelitian dalam kloning reproduktif membutuhkan biaya yang sangat
tinggi dan tingkat kegagalannya tinggi. Di samping
tingkat keberhasilan yang rendah, hewan klon cenderung mengalami masalah defisiensi sistem imun serta
sangat rentan terhadap infeksi, pertumbuhan tumor,
dan kelainan-kelainan lainnya.
Penyebab timbulnya berbagai masalah di atas adalah
adanya kesalahan saat pemrograman material genetik (reprogramming) dari sel donor8. Kesalahan
pengkopian DNA dari sel donor atau yang lebih dikenal
dengan sebutan genomic imprinting akan mengakibatkan terjadinya perkembangan embrio yang abnormal.
Berbagai contoh abnormalitas yang terjadi pada klon
mencit adalah obesitas9, pembesaran plasenta (placentomegally)10, kematian pada usia dini11.
Parameter yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam SCNT adalah kemampuan sitoplasma
pada sel telur untuk mereprogram inti dari sel donor
dan juga kemampuan sitoplasma untuk mencegah terjadinya perubahan-perubahan secara epigenetik selama dalam perkembangannya12. Dari semua penelitian
yang telah dipublikasikan, tercatat hanya sebagian kecil saja dari embrio hasil rekonstruksi (menggunakan
sel somatik dewasa atau fetal) yang berkembang menjadi individu muda yang sehat, dan umumnya laju keberhasilannya kurang dari 4%12.
Lmpojoh!ufsbqfvujl!ebo!tfm!qvodb
Kloning terapeutik dengan menggunakan teknologi
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Gambar 5. Proses produksi sel punca embrionik .
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proses akan di3. Penyakit kanker, contoh leukemia.
dapatkan sel punca embrionik. Sel punca embrionik ini
Sel punca embrionik sangat plastis dan mudah dikemdiarahkan perkembangannya menjadi suatu jaringan
bangkan menjadi berbagai macam jaringan sel, seperti
atau organ tertentu yang akan dapat digunakan unneuron, kardiomiosit, osteoblast, fibroblast, dan sebagaituk transplantasi jaringan atau organ dan tidak akan
nya. Oleh karena itu, sel punca embrionik dapat digumengalami rejeksi sistem imun pada pasien itu sendiri
nakan untuk transplantasi jaringan yang rusak14. Selain
(immunologically compatible transplant)16.
itu, sel punca embrionik memiliki tingkat imunogenisitas
15
yang rendah selama belum mengalami diferensiasi .
Proses produksi sel punca embrionik melalui teknik
Salah satu cara untuk menghindari terjadinya graft verSCNT dapat dijelaskan secara rinci pada gambar 517.
sus host disease (GVHD) adalah dengan menggunakan
Dengan menggunakan bantuan mikroskop, pergesel punca embrionik dengan sel somatik yang bersumrakan sel telur ditahan dengan holding pipette. Keber dari pasien itu sendiri sehingga tidak akan ada pemudian, DNA dari sel somatik pasien (yang berada di
nolakan lagi terhadap sistem imunnya15.
dalam injection pipette) diintroduksikan ke dalam sel
telur enucleated. Sel telur hasil manipulasi dikultur seDengan menggunakan teknologi SCNT, sel punca emcara in vitro menjadi blastosit selama 5-6 hari. Lalu,
brionik yang dihasilkan akan identik dengan induknya
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inner cell mass diisolasi dan dikultur di cawan petri sehingga akan berkembang menjadi sel punca embrionik yang memiliki profil imunologi yang sama dengan
pasien.
Lmpojoh!ufsbqfvujl!qbeb!!nbovtjb
Pada tahun 2005, Perry me-review hasil penelitian
Hwang dkk yang telah berhasil menghasilkan sel punca embrionik dengan menggunakan teknik SCNT18.
Pada penelitian tersebut dilaporkan bahwa Hwang dkk
mentransfer inti sel somatik dari 11 donor (8 pria dan
3 wanita) yang berusia 2-56 tahun, ke dalam sel telur
yang telah dibuang materi genetiknya. Donor yang dipilih memiliki kondisi-kondisi yang berpotensi dilakukannya terapi sel punca, di antaranya adalah congenital
hypogammaglobulinemia, spinal cord injury, dan juvenile diabetes. Produksi sel punca embrionik hanya
berhasil dicapai dengan menggunakan sel somatik
yang be-rasal dari 9 donor. Akan tetapi, ketika dilakukan analisis independen terhadap data tersebut, telah
diketahui bahwa ternyata sel punca embrionik yang
dihasilkan bukan merupakan sebuah hasil kloning sel
punca embrionik manusia melainkan dihasilkan akibat
terjadinya partenogenesis19. Sejak saat itu,
belum ada lagi peneliti yang melaporkan
keberhasilan produksi sel punca embrionik
manusia.

adalah bahwa wanita tidak seharusnya mengalami siklus ovulasi tambahan untuk mendapatkan embrio, juga
diharuskan adanya batasan yang jelas antara wanita
yang mengikuti program IVF dan wanita yang memang
secara sukarela menyumbangkan sel telurnya untuk
kepentingan penelitian SCNT21.
Pada umumnya, sel telur yang diisolasi diperoleh melalui proses stimulasi pertumbuhan folikel-folikel dalam
ovarium. Proses ini meliputi proses injeksi hormon
penstimulasi secara subkutan setiap hari selama 7-10
hari21. Penentuan lokasi sel telur yang akan dikumpulkan diperoleh dengan panduan alat USG transvaginal
dan sel telur akan diisolasi melalui proses aspirasi sel
telur dengan menggunakan jarum (Gambar 6).
Nfmbohlbi!nfovkv!lmpojoh!ufsbqfvujl
Pada tahun 2007, Reuters melaporkan bahwa Alan
Trouson dari Stem Cell Research Monash University
berhasil memproduksi 2 grup sel punca embrionik dari
embrio monyet. Sementara itu, Shoukhrat Mitalipov dari
Oregon National Primate Research Centre di U.S juga
berhasil memproduksi sel punca embrionik yang dilaku-
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Dalam penelitian sel punca, perlu diperhatikan juga masalah etika yang timbul dan juga
keterkaitannya dengan hukum yang berlaku
di negara bersangkutan. Menurut sumbernya, sel punca dapat diklasifikasikan menjadi
3 jenis, yaitu adult stem cells, sel punca yang
berasal dari aborted fetus, dan sel punca
dari preimplanted embryo.
Pada proses assisted reproduction dengan
cara in vitro fertilization (IVF), embrio dihasilkan dengan cara pembuahan yang dilakukan
di dalam laboratorium (in vitro). Kemudian,
1-2 embrio yang dihasilkan akan ditransfer
ke dalam uterus. Namun, seringkali embrio yang telah dihasilkan tidak ditransfer
ke dalam uterus sehingga seseorang yang
memiliki “kelebihan” embrio tersebut dihadapkan pada 3 pilihan, yaitu menyumbangkan embrio ke pasangan infertil, menyumbangkannya untuk kegiatan penelitian, atau
mendestruksi embrio itu sendiri20.
Berbagai batasan-batasan dalam penggunaan embrio untuk kegiatan penelitian

Gambar 6. Proses pengambilan sel telur donor dengan menggunakan panduan USG
21
dan jarum aspirasi secaratransvaginal .
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kan dengan menggunakan teknik SCNT. Beliau menggunakan sel kulit sebagai donor sel somatik yang berasal
dari monyet resus jantan yang berumur 10 tahun, lalu
ditransfer ke sel telur yang telah dienukleasi. Mitalipov
juga telah berhasil mendiferensiasikan sel punca embrionik tersebut menjadi sel jantung dan neuron22.

5.
6.
7.

Penemuan ini menunjukkan bahwa teknologi kloning
terapeutik sudah sangat memungkinkan untuk dapat
diaplikasikan kepada manusia. Keberhasilan Mitalipov
membuat para ilmuwan semakin dekat kepada produksi sel punca embrionik manusia dengan menggunakan
teknik SCNT sehingga mengurangi risiko terjadinya
penolakan imun pada terapi sel punca. Para ilmuwan
berharap bahwa nantinya kloning terapeutik (menggunakan sel punca embrionik manusia) akan dapat
diaplikasikan ke berbagai penyakit, seperti sclerosis,
cardiac illnesses, spinal damage, dan sebagainya.
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