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ABSTRAK
Embryonic stem cell (ESC) merupakan sumber stem cell yang berasal dari embrio stadium blastosis; bagian yang
diisolasi adalah inner cell mass (ICM) yang bersifat pluripoten. Sampai saat ini terdapat beberapa metode untuk
mengisolasi ICM, baik dari hewan maupun manusia. Metode isolasi ICM tersebut adalah metode immunosurgery,
microsurgery, enzimatik, dan laser. Perlu juga diperhatikan metode penghilangan zona pellucida dari blastosis
sebelum isolasi ICM dilakukan. Setiap metode penghilangan zona pellucida dan isolasi ICM tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Penentuan penggunaan metode-metode tersebut tergantung pada tujuan penelitian yang akan dilakukan.
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Pendahuluan
Stem cell adalah sel pembangun setiap organ dan
jaringan tubuh kita; merupakan sel yang belum berdiferensiasi dan dengan kondisi tertentu dapat berproliferasi serta berdiferensiasi menjadi berbagai tipe
sel dengan fungsi khusus. Sumber stem cell yang saat
ini sering digunakan untuk penelitian biomedis adalah
stem cell yang berasal dari embrio atau embryonic
stem cell (ESC).11
Karakteristik unik yang dimiliki oleh ESC dibandingkan
jenis stem cell lainnya adalah kemampuannya untuk
berproliferasi selama periode yang panjang. Selain itu,
pada kondisi kultur tertentu, jenis stem cell ini dapat diinduksi untuk berdiferensiasi menjadi semua jenis sel
tubuh yang merupakan turunan dari tiga lapis kecambah, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Kemampuan tersebut disebabkan sifat pluripoten atau
daya plastisitas yang dimilikinya.2, 19
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Gambar 1. Hirarki embryonic stem cell.

ESC dapat diperoleh dengan mengisolasi inner cell
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mass (ICM) dari embrio stadium blastosis, yaitu pada
hari ke empat perkembangan embrio mencit dan hari
ke lima pada perkembangan embrio manusia. Sel-sel
ICM tersebut jika dikultur dan dikembangkan dengan
kondisi tertentu akan menghasilkan stem cell yang
belum berdiferensiasi dan bersifat pluripoten. Stem
cell inilah yang memiliki kemampuan untuk memperbanyak dirinya sendiri, berproliferasi, dan dapat berdiferensiasi menjadi berbagai macam jenis sel yang
terdapat dalam tubuh.4,19, 20
Pada perkembangan embrionik, stadium blastosis terbentuk saat terdapat rongga di antara sel-sel morula
yang berisi cairan yang disebut blastosol. Blastosis tersusun oleh dua jenis sel, yaitu trofektoderm yang terdapat di bagian luar dan ICM di bagian dalam. Sel-sel
ICM akan berkembang menjadi semua jaringan tubuh
embrio, dan juga jaringan nontrofoblas yang menunjang perkembangan embrio (jaringan ekstraembrionik,
termasuk kantung kuning telur, allantois, dan amnion).
Trofektoderm akan menghasilkan sel-sel trofoblas
korion, yang selanjutnya akan berkembang menjadi
plasenta.11, 20
Isolasi Inner Cell Mass (ICM)
Isolasi dimaksudkan untuk memisahkan sel-sel ICM
dari sel-sel trofektoderm. ICM merupakan sel-sel
yang belum berdiferensiasi dan memiliki potensi untuk membentuk semua jenis sel tubuh, sedangkan
sel-sel trofektoderm sudah berdifernsiasi dan hanya
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Gambar 2. Bagian-bagian embrio
stadium blastosis: ICM (Inner
Cell Mass),T (Trofoblas),dan C
2
(Blastosol).

tiated yang dimilikinya.7

berpotensi untuk membentuk plasenta. Karakteristik inilah yang menjadi
alasan untuk memisahkan
kedua jenis sel tersebut.
ICM digambarkan sebagai
suatu koloni dengan ukuran
sel yang kecil, memiliki
nukleus berukuran besar,
dan sitoplasma yang sedikit. ICM yang diperoleh
kemudian dapat dikultur
dengan tetap mempertahankan sifat undifferen-

Terdapat beberapa metode isolasi ICM yang telah
dikenal dan dilakukan oleh para peneliti hingga saat
ini, yaitu metode immunosurgery, pembedahan mikro
atau microsurgery, enzimatik, dan dengan menggunakan sinar laser. Perbedaan dari tiap-tiap metode
tersebut adalah alat dan bahan yang digunakan, perlakuan serta waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan ICM.5, 8, 13, 14, 17
Pemilihan penggunaan metode isolasi ICM dapat dilakukan dengan melihat kualitas dari blastosis yang
akan diisolasi ICM-nya. Kualitas blastosis yang membentuk ICM merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan dalam perkembangan kultur
ESC. Blastosis dengan ICM yang terlihat jelas dan
ukurannya cukup besar dapat menggunakan metode
immunosurgery untuk mengisolasi ICM. Blastosit dengan ICM yang terlihat jelas namun ukurannya lebih
kecil bila dibandingkan dengan yang pertama dapat
menggunakan metode microsurgery. Selain dari kualitas blastosis, penggunaan metode pengisolasian ICM
dipilih berdasarkan asal blastosis serta tujuan dari
masing-masing penelitian. Penelitian ESC saat ini yang
menggunakan blastosis manusia telah mengurangi
adanya kontak dengan bahan-bahan yang berasal dari
hewan, seperti antibodi dan serum. Oleh karena itu pemilihan metoda pengisolasian ICM perlu diperhatikan
dengan baik.1, 7, 8, 12, 14-16, 21
Beberapa metode di atas memerlukan proses penghilangan zona pellucida terlebih dahulu untuk mempermudah dalam proses pengisolasian ICM. Bahan yang
biasanya digunakan untuk menghilangkan zona pellucida blastosis adalah enzim pronase 0.25% - 0.5%.
Pada penelitian yang menggunakan blastosis manusia, penggunaan pronase digantikan dengan Tyrode’s

acid. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kontak blastosis dengan bahan-bahan yang berasal dari hewan.
Namun penggunaan Tyrode memerlukan penanganan
yang cepat agar blastosis tidak terlalu lama terpapar
dengan larutan asam tersebut. Setelah zona pellucida
lisis akibat kontak dengan Tryode’ acid, blastosis dicuci beberapa kali untuk menghilangkan sisa-sisa asam
yang tertinggal. Isolasi ICM siap dilakukan.1, 3, 9, 14, 20
Metode immunosurgery merupakan metode isolasi
ICM dengan menggunakan antibodi yang mengenali
trofektoderm. Metode ini sudah dilakukan sejak tahun
1975 oleh Solter dan Knowles. Immunosurgery dapat
melisiskan sel-sel trofektoderm sehingga sel-sel ICM
yang terdapat di dalamnya dapat dengan mudah diisolasi untuk kemudian dikultur dalam medium yang
mengandung LIF atau MEF untuk membentuk koloni
ESC. Isolasi ICM dengan metode immunosurgery dilakukan dengan menginkubasi blastosis tanpa zona
dalam rabbit anti-mouse antibody (untuk ESC dari embrio mencit) atau rabbit anti-human antibody (untuk
ESC dari embrio manusia) dan complement sera from
guinea pig, masing-masing 30 menit pada 370C, 5%
CO2. Penggunaan antibodi dalam metode ini disesuaikan dengan blastosis yang digunakan, dimana antibodi
yang mengenali trofektoderm akan melisiskan sel-sel
tersebut.

Gambar 3. Metode immunosuregery untuk mengisolasi ICM dari blastosis mencit. Mula-mula blastosis diinkubasi dalam rabbit anti-mouse
serum,dicuci,kemudian diinkubasi dengan guinea pig complement.
Sel-sel trofoblas akan lisis dan ICM dapat diisolasi.6

Berdasarkan kualitas blastosit, immunosurgery hanya
dapat dilakukan pada blastosis yang memiliki ICM yang
terlihat jelas dan berukuran cukup. Untuk blastosit yang
memiliki ICM dalam jumlah sedikit, penggunaan metode
immunosurgery untuk mengisolasi ICM menjadi tidak
optimal karena ditakutkan ICM akan hilang selama proses immunosurgery berlangsung. Penggunaan metode
immunosurgery sudah jarang dilakukan pada penelitian
akhir-akhir ini, terutama penelitian ESC yang menggunakan blastosis manusia. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kontak kultur sel dengan bahan-bahan yang
berasal dari hewan, yaitu antibodi dan serum. Selain itu,
medium yang digunakan juga bebas dari bahan-bahan
yang berasal dari hewan, seperti serum. Perlakuan ini
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bertujuan untuk mengurangi adanya kontaminasi dari
bahan-bahan yang berasal dari hewan dan pengaruhnya terhadap tubuh yang menerima transplantasi selsel hasil diferensiasi dari ESC.1, 6-8, 12, 14-16, 21
Metode microsurgery dapat dilakukan pada blastosis
yang memiliki ICM yang terlihat jelas namun jumlahnya
lebih sedikit dibandingkan blastosis yang berkualitas
baik pada umumnya. Blastosis tersebut memiliki resiko yang tinggi untuk kehilangan ICM selama proses
isolasi apabila dilakukan dengan metode immunosurgery. Metode microsurgery untuk mengisolasi ICM
dilakukan dengan bantuan mikromanipulator, dimana
dibuat beberapa sayatan pada zona pellucida membentuk bukaan berbentuk segitiga atau persegi. Selama proses ini berlangsung, blastosis ditahan dengan
menggunakan holding pipette pada sisi yang lainnya.
Finely-drawn glass pipette kemudian digunakan untuk
mengisolasi ICM melalui sayatan tersebut. Dapat pula
dilakukan pemotongan terhadap blastosis tanpa zona
untuk memisahkan bagian yang berisi ICM dengan bagian lainnya. Setelah pemotongan, ICM diisolasi dengan finely-drawn glass pipette. ICM yang telah diisolasi
dapat dikultur lebih lanjut.6, 7

Gambar 4. Metode microsurgery untuk mengisolasi ICM dengan menggunakan teknik pemotongan blastosis. (a) Blastosis tanpa zona,(b)
Pemotongan pada bagian yang ditandai untuk memisahkan daerah yang
mengandung ICM,(c) ICM yang telah diisolasi,(d) Perkembangan hari ke7 dari ICM dengan trofektoderm yang mengelilinginya. Garis panah: ICM,
Bintang: trofektoderm. Skala = 100 m.7

Penggunaan metode microsurgery dianggap lebih
menguntungkan untuk isolasi ESC dari manusia karena tidak menimbulkan kontak antara blastosis dengan
antibodi yang berasal dari hewan yang umumnya digunakan pada proses immunosurgery. Namun, kelemahan dari metode ini adalah terbawanya sel-sel trofektoderm yang dapat mempengaruhi dan menghambat
pertumbuhan kultur ICM itu sendiri. Selain itu teknik
mekanik ini agak rumit dan memerlukan keterampilan
dan pengalaman dalam menggunakan mikromanipulator.5, 6, 7
Untuk mengisolasi ICM secara enzimatik, mula-mula
blastosis tanpa zona dikultur dalam medium kultur
34
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ESC dengan menggunakan feeder layer dan dibiarkan
terjadi perlekatan pada monolayer. Medium kultur
diganti setiap harinya. Pemisahan ICM dari trofektoderm baru dilakukan secara enzimatik setelah sel-sel
trofektoderm menyebar membentuk monolayer dan
bentuk ICM sudah dapat diidentifikasi. Setelah 5-7 hari,
ICM akan membentuk koloni besar yang dikelilingi oleh
sel-sel trofektoderm. Isolasi ICM dengan metode enzimatik dilakukan dengan memaparkan blastosis tanpa
zona tersebut dalam larutan 0.25% trypsin – 1nM
EDTA selama 10 menit. Setelah terpisah dari trofektoderm, ICM dapat dikultur lebih lanjut. Dalam proses
enzimatik ini perlu dilakukan pengamatan embrio-embrio tersebut dibawah mikroskop selama perlakuan.
Pada saat trofektoderm mulai terpisah, perlakuan
sebaiknya dihentikan dan ICM diisolasi. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh negatif pada kultur sel ICM
apabila terlalu lama terpapar dengan enzim trypsin.13
Pemakaian bahan-bahan yang berasal dari hewan pada
kultur sel manusia memiiki resiko yang besar terjadinya
kontaminasi xenogenic atau allogenic. Pengisolasian
dengan metode immunosurgery yang menggunakan
komplemen dan antibodi yang berasal dari hewan dapat
memunculkan epitop yang tidak diinginkan pada kultur
ESC dan mempengaruhi aplikasinya ke depan. Isolasi
ICM dengan menggunakan sinar laser merupakan alternatif untuk menghindari terjadinya kontaminasi pada
kultur ESC. Namun penggunaan teknik ini memerlukan
peralatan laser yang cukup mahal. Mula-mula blastosis
ditahan dengan 2 holding pipette pada kedua sisinya.
ICM diposisikan pada arah jam 9. Sinar laser ditembakkan pada kedua sisi blastosis untuk memisahkan blastosis dari zona pellucida. Kemudian blastosis kembali
ditahan dengan 2 holding pipette dan ICM diposisikan
pada arah jam 9. Sinar laser kembali ditembakkan pada
kedua sisi blastosis untuk memisahkan blastosis menjadi dua bagian, yaitu bagian kecil yang mengandung
ICM serta bagian yang besar dimana sebagian besar
mengandung trofoblas.10, 17
Pada penelitian untuk mendapatkan sel lestari dari
ESC manusia,pronase digunakan untuk menghilangkan
zona pellucida dan pengisolasian ICM dari blastosis dilakukan dengan metode immunosurgery. Bagaimanapun juga, immunosurgery bukanlah metode yang
optimal apabila blastosis yang akan diisolasi ICM-nya
memiliki kualitas yang tidak baik. Selain itu, penggunaan metode immunosurgery yang melibatkan bahanbahan yang berasal dari hewan, seperti mouse antibodies dan guinea pig complement, perlu dipikirkan
resiko terjadinya kontaminasi xenogenic atau allogenic
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serta pengaruhnya saat dilakukan transplantasi sel.
Oleh karena itu, para peneliti melakukan modifikasi
untuk mengisolasi ICM dari blastosis. Antara lain dengan penggunaan asam tyrode untuk menghilangkan
zona pellucida serta mengisolasi ICM secara mekanik.
Modifikasi tersebut merupakan salah satu cara untuk
mengurangi kontak blastosis dengan bahan-bahan
yang berasal dari hewan, seperti pronase, antibodi
dan faktor komplemen.10,14,1

Gambar 5. Pemotongan dengan laser. Blastosis ditahan dengan 2
holding pi pette pada kedua sisinya,dimana ICM di posisikan pada
arah jam 9 sebelum (a) dan sesudah (b) di potong dengan sinar laser.
Blastosis kembali ditembak dengan sinar laser (c) untuk memisahkan
blastosis menjadi 2 bagian,bagian kecil yang mengandung ICM (panah
putih) dan bagian besar yang mengandung trofoblas (panah kuning).
17
Skala = 30 μm.

KESIMPULAN
Embryonic stem cell (ESC) merupakan salah satu
sumber stem cell yang berasal dari embrio stadium
blastosis. ESC dapat diperoleh dengan mengisolasi
inner cell mass (ICM), dimana isolasi dimaksudkan untuk memisahkan sel-sel ICM dari sel-sel trofektoderm.
Terdapat beberapa metode pengisolasian ICM yang
telah dikenal dan dilakukan oleh para peneliti hingga
saat ini, yaitu metode immunosurgery, pembedahan mikro atau microsurgery, enzimatik, dan dengan
menggunakan sinar laser. Beberapa metode di atas
memerlukan proses penghilangan zona pellucida terlebih dahulu untuk mempermudah dalam proses pengisolasian ICM. Bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk menghilakan zona pellucida blastosis adalah
enzim pronase serta Tyrode’s acid. Setiap metode
penghilangan zona pellucida dan isolasi ICM memiliki
kelebihan dan kelemahan tersendiri. Misalnya penggunaan metode yang melibatkan bahan-bahan yang berasal dari hewan, seperti mouse antibodies dan guinea
pig complement, perlu dipikirkan resiko terjadinya kontaminasi xenogenic atau allogenic serta pengaruhnya
saat dilakukan transplantasi sel. Pada akhirnya penen-

tuan penggunaan metode-metode tersebut tergantung pada tujuan dari penelitian yang akan dilakukan.
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