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Abstrak 
Pendahuluan : penelitian tentang pengembangan jaringan yang berdasar pada konstruksi sel- 

scaffold dapat meningkatkan penyembuhan pada defek tendon. Akan tetapi dalam praktek 

klinis, ruptur atau laserasi tendon yang membutuhkan primary repair lebih sering kita jumpai 

dibandingkan kejadian defek tendon. Pengembangan penelitian yang menggunakan sel punca 

telah berkembang dengan baik dan menjadi salah satu alternatif terapi dalam dunia medis. 

Skleraksis adalah suatu protein yang menjadi bagian basic-helic-loop-helic (bHLH) faktor 

transkripsi yang terekspresi pada tenocyte ,mulai awal progenitor sampai menjadi tenocyte 

matur. Skleraksis adalah penanda spesifik dari tenocyte yang dapat kita gunakan untuk 

menghitung tenocyte dalam proses penyembuhan tendon Achiles. 

Metode : Penelitian ini menggunakan desain post-test only control group pada 9 kelinci putih 
New Zealand sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan tendon Achilles yang 
dipotong secara tajam, yang kemudian dilakukan primary repair dengan menggunakan teknik 
modified Kessler dan kemudian diberi sel punca mesensimal. Setelah 4 minggu, tendon 
dipotong kemudian diperiksa secara imunohistokimia, untuk melhat skleraksis yangg 
merupakan penanda tenocyte. Ekspresi skleraksis dihitung tiap lapang pandang dengan 
menggunakan mikroskop, yang kemudian kita bandingkan dengan kelompok kontrol. 

Hasil : hasil pemeriksaan imunohistokimia pada kelompok perlakuan menunjukkan bahwa  
ekpresi skleraksis setelah 4 minggu adalah 77,8%, terdapat perbedaan signifikan dengan 
kelompok kontrol yang ekspresi 11,1% (Mann Whitney tes : p=0,014) 

Pembahasan : hasil dari penelitian ini  menunjukkan bahwa eskpresi skleraksis sebagai marker 
tenocyte pada tendon Achilles yang mendapatkan sel punca mesensimal lebih banyak apabila 
dibandingkan dengan kelompok kontrol 
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Latar Belakang  

      Ruptur tendon Achilles paling sering terjadi 

pada pasien berusia tigapuluh sampai limapuluh 

tahun , dan kira-kira 35% dari seluruh kejadian 

ruptur tendon. Tingginya angka tersebut 

berhubungan dengan meningkatnya partisipasi 

dalam bidang olahraga. Faktor lain yang 

berpengaruh adalah trauma tajam, microtrauma 

repetitif, hipoksia dan degenerasi mucoid, 

turunnya perfusi yang berakibat perubahan 

denegeratif, serta pemakaian steroid sistemik 

dan injeksi lokal.
1
  

Tendon merupakan struktur penting dalam 

fungsi gerak. Tendon merupakan salah satu 

komponen penting dalam menghasilkan gerakan 

yang terkoordinasi dengan baik sesuai kemauan 

kita. Tendon merupakan penghubung otot dan 

tulang, tidak menghasilkan tenaga melainkan  

meneruskan tenaga dari otot untuk menghasilkan 

gerakan. Cedera pada tendon akan 

mengakibatkan kecacatan yang sangat berarti. 

Cedera pada tendon dapat mengakibatkan  

aktivitas sehari-hari yang semula mudah menjadi 

sulit, bahkan hingga  seseorang dapat kehilangan 

pekerjaannya. 

Jaringan   tendon   memiliki   suplai  aliran   

darah   yang   relatif   rendah  dan relatif sedikit 

sel, sehingga jaringan tendon relatif 

hypometabolic. Gambaran seluler dan fisiologis 

ini menyebabkan kemampuan perbaikan tendon 

relatif tidak terlalu baik. Jaringan parut yang 

dihasilkan merupakan jaringan yang memiliki 

struktur lebih lemah dan memiliki kemampuan 

mekanis yang lebih buruk apabila dibandingkan 

jaringan tendon  normal.
2,3

 Dalam laporan studi 

yang dilakukan oleh Harison pada tahun 2001-

2003 dikatakan bahwa pembentukan jaringan 

parut  bertanggung jawab terhadap  terjadinya 

komplikasi yaitu perlekatan, akibat  

terbentuknya jaringan parut fibrosa yang padat 

antara tendon dan selubung tendon. Perlekatan 

ini akan menghambat mekanisme normal gliding  

sehingga  fungsi tendon untuk menggerakkan 

sendi akan terganggu. 

Proses penyembuhan tendon merupakan 

suatu mekanisme yang sangat kompleks, luka 

atau cedera yang semula hanya dipandang 

sebagai adanya defek pada suatu jaringan kini 

mulai dipahami sampai ditingkat seluler dan 

bahkan molekuler. Pemahaman yang terus 

bertambah ini, merangsang dilakukannya 

berbagai studi untuk mengembangkan berbagai 

metode terapi yang kemungkinan dapat 

membantu bahkan meningkatkan keberhasilan 

proses penyembuhan tendon. 

Tendon memperoleh nutrisi melalui dua 

sumber yang berbeda yaitu, melalui suplai dari 

pembuluh darah dan melalui cairan synovium. 

Namun demikiam beberapa bagian dari tendon 

hanya sedikit memiliki suplai darah. Ketika 

tendon mengalami cedera, maka kebutuhan 

metabolismenya akan meningkat, keadaan ini 

akan diikuti dengan peningkatan pembentukan 

pembuluh darah baru didalam dan disekitar 

jaringan yang cedera. Hal ini menimbulkan 

wacana bahwa peningkatan aliran darah menuju 

tendon yang cedera akan sangat bermanfaat 

dalam meningkatkan proses penyembuhan 

tendon. 

Penelitian-penelitian pada tendon umumnya 

dilakukan pada defek tendon, dimana segmen 

tendon digantikan dengan konstruksi tendon 

yang telah mengalami rekayasa jaringan. Pada 

aplikasi klinis, ruptur tendon atau laserasi yang 

memerlukan primary repair jauh lebih sering 

dijumpai daripada trauma tendon dengan defek 

yang memerlukan graft tendon. Perbaikan yang 

bermakna penyembuhan tendon telah didapatkan 

melalui kemajuan teknik operasi dan kemajuan 

di bidang rehabilitasi, tetapi tetap saja masih 

didapati masalah re-ruptur pada tendon yang 

telah dijahit disamping  problem  perlekatan.  

Karena itu selain terus mengembangkan metode 

operasi dan rehabilitasi yang lebih baik, hasil 

akhir yang lebih baik secara klinis juga dapat 

dioptimalkan dengan memodulasi proses 

penyembuhan, salah satunya dengan aplikasi 

stem cell pada sisi yang dijahit setelah ruptur.
2
 



Beberapa alternatif penggunaan sel punca 

untuk memperbaiki kerusakan tendon antara lain 

melalui aplikasi langsung atau melalui scaffold. 

Saat ini penelitian tentang sel punca pada tendon 

secara garis besar terdiri dari : penanda 

molekuler pertumbuhan tendon, kemampuan sel 

punca untuk diaplikasikan langsung pada 

penyembuhan tendon manusia, penggunaan 

scaffold pada pertumbuhan in vitro, serta 

pendekatan secara kimia atau molekuler untuk 

menginduksi diferensiasi sel punca menjadi 

tenocyte dan menjaga proliferasinya in vitro.
3
 

Skleraksis (scleraxis) adalah suatu protein 

yang merupakan bagian dari basic-helic-loop-

helic (bHLH) faktor transkripsi yang terekspresi 

pada sel tendon dari stadium progenitor awal 

sampai terbentuknya sel tendon matang.
4
 

Skleraksis dapat memacu proliferasi fibroblas 

tendon, meningkatkan sintesis kolagen tipe I, 

diferensiasi tenosit dan organisasi matriks.
5
 

Pembentukan jaringan tendon baru yang 

diekspresikan oleh kolagen tipe 1 dan diawali 

oleh pembentukan tenosit. Sehingga evaluasinya 

dengan pemeriksaan immunohistokimia dari 

skleraxis sebagai petanda spesifik sel tendon 

dapat digunakan untuk menghitung jumlah sel 

tendon . Masih sedikitnya data tentang 

kemampuan sel punca untuk membentuk sel-sel 

yang dapat menjadi tendon ataupun tendon itu 

sendiri secara in vivo membuat perlunya 

penelitian tentang kemampuan itu sendiri, dalam 

hal ini dengan cara melihat ekpresi skleraksis.
3
  

 

MATERI DAN METODE 

      Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan rancangan penelitian 

eksperimental murni yang dilakukan pada 

binatang coba menggunakan post test only 

control group design, seperti bagan berikut: 

 

      Objek penelitian ini menggunakan hewan 

kelinci putih New Zealand jantan. Dilakukan 

pengukuran variabel pada hewan coba hanya 

setelah diberikan perlakuan. Hewan coba ini 

dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok 

pertama, kelompok perlakuan, tendon achiles 

kanan dipotong secara tajam pada pertengahan, 

dijahit secara primer dengan modified Kessler 

suture menggunakan prolene 4.0 dan diperkuat 

dengan running suture menggunakan prolene 

5.0. Kemudian repair site disuntikkan sel punca 

mesensimal . Sementara kelompok kedua 

sebagai kelompok kontrol, dilakukan prosedur 

yang sama dengan kelompok perlakuan  tetapi 

tidak di aplikasikan sel punca mesensimal. 

Terminasi dan pemeriksaan dilakukan dilakukan 

pada minggu ke empat. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Telah berhasil dilakukan penelitian pada 9 ekor 

kelinci. Kelompok tendon achilles yang 

digunakan untuk perlakuan didapat dari tendon 

achilles ekstremitas inferior kanan sementara 

untuk kelompok kontrol dari tendon achilles 

ekstremitas inferior kiri. Dalam perawatan 

selanjutnya tidak didapatkan mortalitas. 

Terminasi dan pemeriksaan dilakukan dilakukan 

pada minggu ke empat.  

      Data baku hasil penelitian eksperimental 

proses penyembuhan tendon achilles kelinci 

pada minggu keempat kemudian diolah sesuai 

Unit 

eksperimen 2n 

n 1 

Kelom- 

pok 1 

Penja- 

hitan 

Primer 

+ 

BMSC 

 

 

Minggu 4 

 

 

 

 

 

Scleraxi

s 

 

Inklusi 

Eksklusi 

n 2 

Kelom-

pok 2 

Penja- 

hitan 

primer 

_- 

BMSC 

 

Ruptur 
Tendo

n 

Ruptu
r 

Tendo
n 

Rekonstruksi 



tujuan dan hipotesis penelitian. Data baku 

meliputi data kuantitatif skleraksis pada 

penyembuhan tendon yang mendapat sel punca 

dan yang tidak mendapat sel punca. 

 

 

Gambar 1. Gambaran studi imunohistokimia 

skleraksis pada minggu ke-4 kelompok kontrol 

 

 

Gambar 2. Gambaran studi imunohistokimia 

skleraksis pada minggu ke-4 kelompok 

perlakuan  

 

      Ketika terjadi ruptur tendon Achilles, 

pembuluh darah juga mengalami ruptur dan 

membentuk blood clot di sekitar tendon yang 

mengalami cidera. Clot tersebut tidak hanya 

mengandung platelet, akan tetapi juga 

mengandung beberapa jenis sel lain, yang akan 

melepaskan beberapa macam growth factor, 

antara lain : insulin-like growth factor-1 (IGF-1), 

TGF-β, VEGF, platelet derived growth factor 

(PDGF), and basic fibroblast growth factor 

(bFGF). Penyembuhan tendon manusia terdiri 

dari lima fase : fase segera setelah terjadinya 

cidera, fase inflamasi, fase proliferasi, fase 

reparatif, dan fase remodeling. Proses 

penyembuhan tersebut tergantung pada proses 

ekstrinsik dan intrinsik. Proses intrinsik terjadi 

di dalam tendon itu sendiri sebagai hasil dari 

aktivitas fibroblas intrinsik dan peningkatan 

suplai darah  dari synovium dan insersi osseous. 

Proses ekstrinsik melibatkan faktor di luar 

tendon  seperti pertumbuhan fibroblas ekstrinsik 

perifer dan masuknya vaskularisasi dari ekstra 

tendon. Fibroblas merupakan faktor penting 

pada proses penyembuhan tendon. Selama fase 

inflamasi , terjadi proliferasi fibroblas intrinsik 

dan migrasi fibroblas ekstrinsik meuju 

defek.
1,17,18,19

 

Sel punca mesensimal mempunyai 

kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi 

beberapa jenis sel antara lain : osteocytes, 

chondrocytes, myotubes, sel stromal, fibroblas 

dan adipocytes. Selain itu sel punca mesensimal  

menghasilkan growth factors dan sitokin, serta 

mempunyai efek imunomodulasi dan anti 

inflamasi. Oleh karena itu, terapi sel punca 

mesensimal akhir-akhir ini digunakan untuk 

merangsang penyembuhan jaringan, termasuk 

penyembuhan tendon. Pada penelitian pada 

hewan, sel punca mesensimal tidak hanya 

berkontribusi melalui diferensiasi langsung akan 

tetapi juga melalui produksi dan pelepasan 

faktor parakrin seperti growth factors dan 

sitokin.
20,21,22

 

      Peranan pasti dari pemberian sel punca 

mesensimal yang berasal dari bone pada proses 

penyembuhan tendon masih belum jelas. Salah 

satu kemungkinan adalah sel punca tersebut 

berdiferensiasi menjadi tenocyte  pada 

lingkungan penyembuhan tendon dan 



berkontribusi pada penyembuhan melalui 

produksi kolagen dan remodeling. Kemungkinan 

lain adalah, sel punca mesensimal berkontribusi 

pada penyembuhan dengan berperan sebagai 

“growth factor pumps” daripada berperan 

melalui diferensiasi akhir.
23,24,25

 

      Identifikasi faktor transkripsi skleraksis 

dapat membantu sebagai komponen kunci dalam 

pertumbuhan tendon. Skleraksis adalah marker 

dari sel-sel progenitor, dimana sel-sel progenitor 

ini adalah sebagai tendon primordial. Sel punca 

mesensimal sendiri telah dideskripsikan sebagai 

sel yang bersifat dapat-menjadi tendon. Apabila 

sedari awal pertumbuhan sel punca, sel tersebut 

sudah mengekspresikan skleraksis, maka dapat 

diharapkan  hasil akhir sel yang terjadi adalah 

tenocyte, tidak berdiferensiasi menjadi jenis sel 

lain. 

 Penelitian ini memberikan hasil akhir, bahwa 

penyembuhan tendon Achilles yang setelah 

menjalani primary repair diberikan sel punca 

mesensimal mempunyai ekspresi skleraksis yang 

lebih banyak apabila dibandingkan dengan 

kelompok kontrol. Ekspresi skleraksis yang 

lebih banyak tersebut dapat juga diartikan bahwa 

tenocyte yang terbentuk selama proses 

penyembuhan tendon Achilles juga lebih 

banyak, sesuai dengan sifat skleraksis yang 

disebut sebagai inisiator awal dan pengarah pada 

pertumbuhan tendon, dalam hal ini tenocyte . 

      Salah satu kesulitan dalam mempelajari 

tenocyte, progenitor tendon, dan sifat-sifatnya 

yang berhubungan, adalah kurangnya marker 

molekuler. Saat ini sudah diketahui bahwa sel-

sel yg dapat-menjadi tendon akan mempunyai 

ekspresi skleraksis yang positif. Memahami 

urutan transkripsional dibalik skleraksis akan 

membuat kita dapat mengendalikan sel-sel yang 

dapat-menjadi tendon dan jaringan tendon 

nantinya. 

 Aplikasi sel punca mesensimal pada tendon 

Achilles sendiri tidak hanya meningkatkan 

ekspresi skleraksis sebagai penanda tenocyte 

yang terjadi, akan tetapi dalam penelitian yang 

sama yang telah dilakukan didapatkan hasil 

bahwa ada efek positif dari aplikasi ini dalam 

hal ekspresi fibroblast dan biomekanik tendon 
26

, 

ekspresi kolagen tipe 1
27

, serta ekspresi TGF-β 

28.
. Penelitian tersebut secara keseluruhan 

mendapatkan hasil bahwa aplikasi sel punca 

mesensimal secara langsung pada primary repair 

tendon Achilles memberikan efek positif dalam 

proses penyembuhan.   

Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Kelompok perlakuan menunjukkan 

ekspresi skleraksis 50-75% pada 7 

spesimen (77,8%) 

2. Kelompok kontrol menunjukkan 

ekspresi skleraksis 50-75% pada 1 

spesimen (11,1%) 

3. Terdapat perbedaan yang bermakna 

antara ekspresi skleraksis pada 

kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol (uji Mann Whitney, p=0,014) 

Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah 

ekspresi skleraksis ini dapat menjadi marker 

bahwa sel punca mesensimal menjadi 

tenocyte pada akhirnya.  
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