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Topik pembahasan meliputi:

• Inseminasi buatan pada hewan ternak
• Macam-macam kontrasepsi
• Steam sell
• Kloning
• Bayi tabung
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INSEMINASI BUATAN
Konsep dasar inseminasi buatan(IB)

 IB berasal dari kata :

artificial insemination(bhs Inggris)
kustmatige inseminatie(Belanda)

Kustliche besamung (Jerman)
Artificial = tiruan /buatan
Insemination                bhs latin,inseminatus
In= pemasukan,penyampaian atau deposisi
Semen=cairan yang mengandung kelamin jantan,diejakulasikan melalui penis
pada waktu kopulasi.
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Inseminasi buatan:
a. pemasukan,penyampaian semen kedalam saluran kelamin

betina dengan menggunakan alat-alat buatan
manusia,jadi bukan secara alami.

b. Suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani
(sperma/semen ) yg telah dicairkan dan telah diproses
terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke
dalam saluran alat kelamin betina dg menggunakan
metode dan alat khusus yang disebut “insemination
gun”(Feradis,2010:15)
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Sejarah IB
IB telah dilakukan sejak permulaan abad ke 14 oleh
pangeran Arab,dengan menggunakan tampon kapas
Dimasukkan ke vagina kuda betina yang sedang berahi
Tahun 1677,Antone van leeuwenhoek sarjana Belanda
penemu mikroskop dan muridnya Johan Hamm
penemu animalcus pada spermatozoa
Tahun 1678 dokter dan anatomi Belanda,Reijnier de
Graaf Penemu folikel pada ovarium kelinci
 Tahun 1780 ,Lazzaro Spalanzani melakukan
percobaaan IB pada anjing
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Tahun 1890 IB dilakukan di Eropa pada perternakan
kuda,angka konsepsinya masih rendah sehingga
perkembangan IB imbul tenggelam
Tahun 1902,Sand dan Stribolt dari Denmark
berhasilkan meningkatkan konsepsi dari 8 kuda betina
IB di Indonesia diperkensalkan oleh Prof.B.Seit dari
Denmark di FKH dan lembaga penelitian Bogor
Sejak th 1972 penggunaan IB dengan menggunakan
semen baku dan Indonesia telah produksi semen beku
sejak tahun 19,Pusat produksi semen beku di Indonesia
adalah Lembang(Jabar)dan Singosari(Jatim)
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Tujuan IB
1) Memperbaiki mutu genetik ternak
2) Tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa

ketempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi
biaya

3) Mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul
secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih
lama

4) Meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan
teratur

5) Mencegah penularan/penyebaran penyakit kelamin
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KEUNTUNGAN IB

Dapat mempertinggi penggunaan pejantan-pejantan unggul
Penggunaan IB sangat menghemat biaya disamping dapat menghindari
bahaya dan menghemat tenaga pemeliharaan pejantan yang belum tentu
merupakan pejantan terbaik untuk diternakkan.
Penggunaan IB menghindari penggunaan hanya satu pejantan dalam
persilangan dengan banyak betina di dalam suatu peternakan
Pejantan yang dipakai dalam IB telah diseleksi secara teliti dan ilmiah
dari hasil perkawinan betina-betina dengan pejantan unggul
Penularan penyakit dapat dicegah dengan menggunakan IB dengan
hanya menggunakan pejantan-pejantan yang bebas penyakit
Dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik

Dapat mempertinggi penggunaan pejantan-pejantan unggul
Penggunaan IB sangat menghemat biaya disamping dapat menghindari
bahaya dan menghemat tenaga pemeliharaan pejantan yang belum tentu
merupakan pejantan terbaik untuk diternakkan.
Penggunaan IB menghindari penggunaan hanya satu pejantan dalam
persilangan dengan banyak betina di dalam suatu peternakan
Pejantan yang dipakai dalam IB telah diseleksi secara teliti dan ilmiah
dari hasil perkawinan betina-betina dengan pejantan unggul
Penularan penyakit dapat dicegah dengan menggunakan IB dengan
hanya menggunakan pejantan-pejantan yang bebas penyakit
Dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik



Dapat memperpendek calving interval
Mencegah terjadinya inbreeding
Dengan peralatan dan teknologi yang baik
sperma dapat disimpan dalam jangka waktu yang
lama
Semen beku dapat dipakai untuk beberapa
tahun kemudian walaupun pejantan telah mati
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KERUGIAN IB
 Diperlukan pelaksana yang terlatih baik dan terampil
 Kemungkinan besar IB dapat merupakan alat abnormalitas

genetik seperti pada sapi,ex ovarianya yang cystic
 Apabila persediaan pejantan unggul terbatas,peternak tidak

dapat memilih pejantan yang dikehendaki
 Akan terjadi kesulitan kelahiran apabila semen beku yang

disuntikkan pada betina yang ukurannya tidak sejenis
 Dapat menyebabkan menurunnya sifat-sifat genetik yang jelek

apabila pejantan donor tidak dipantau sifat genetiknya
dengan baik

 Inseminasi buatan tdk dapat digunakan dengan baik pada
semua jenis hewan
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TEKNIK
PELAKSANAAN IB

Pemeriksaan Awal
Deteksi birahi yang tepat adalah kunci utama
keberhasilan Inseminasi Buatan, selanjutnya
adalah kecepatan dan ketepatan pelayanan
Inseminasi Buatan itu sendiri dilaksanakan.
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Tanda - tanda birahi pada sapi betina adalah :
• ternak gelisah
• sering berteriak
• suka menaiki dan dinaiki sesamanya
• vulva : bengkak, berwarna merah, bila diraba

terasa hangat (3 A dalam bahasa Jawa:
abang, abuh, anget, atau 3 B dalam bahasa
Sunda: Beureum, Bareuh, Baseuh)

• dari vulva keluar lendir yang bening dan
tidak berwarna

• nafsu makan berkurang
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Waktu pelaksanaan IB
Kemungkinan terjadinya konsepsi (kebuntingan)

bila diinseminasi pada periode-periode tertentu dari
birahi telah dihitung oleh para ahli, perkiraannya
adalah :

• permulaan birahi : 44%
• pertengahan birahi : 82%
• akhir birahi : 75%
• 6 jam sesudah birahi : 62,5%
• 12 jam sesudah birahi : 32,5%
• 18 jam sesudah birahi : 28%
• 24 jam sesudah birahi : 12%
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Prosedur Inseminasi Buatan adalah
sebagai berikut:

• Sebelum melaksanakan prosedur Inseminasi Buatan maka
semen harus dicairkan (thawing) terlebih dahulu dengan
mengeluarkan semen beku dari nitrogen cair dan
memasukkannya dalam air hangat atau meletakkannya
dibawah air yang mengalir. Suhu untuk thawing yang baik
adalah 37oC. Jadi semen/straw tersebut dimasukkan
dalam air dengan suhu badan 37 oC, selama 7-18 detik.

• Setelah dithawing, straw dikeluarkan dari air kemudian
dikeringkan dengan tissue.

• Kemudian straw dimasukkan dalam gun, dan ujung yang
mencuat dipotong dengan menggunakan gunting bersih

• Setelah itu Plastic sheath dimasukkan pada gun yang
sudah berisi semen beku/straw
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• Sapi dipersiapkan (dimasukkan) dalam kandang
jepit, ekor diikat

• Petugas Inseminasi Buatan (IB) memakai
sarung tangan (glove) pada tangan yang akan
dimasukkan ke dalam rektum

• Tangan petugas Inseminasi Buatan (IB)
dimasukkan ke rektum, hingga dapat menjangkau dan
memegang leher rahim (servix), apabila dalam rektum
banyak kotoran harus dikeluarkan lebih dahulu

• Semen disuntikkan/disemprotkan pada badan uterus
yaitu pada daerah yang disebut dengan 'posisi ke
empat'. Setelah semua prosedur tersebut
dilaksanakan maka keluarkanlah gun dari uterus dan
servix dengan perlahan-lahan.
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KONTRASEPSI
Pada umumnya alat kontrasepsi dapat dibagi menjadi:

1. Metode efektif jangka panjang a. AKDR (Alat Kontrasepsi dalam Rahim)
b. Susuk KB
c. Kontrasepsi mantap

2. Metode mantap a. Metode Opera Wanita (MOW/ tubektome)
b. Metode Opera Pria (MOP/ vasektomi)

3. Metode efektif a. Pil KB
b. Suntikan KB

4. Metode sederhana A. Dengan alat/ obat
a. Kondom
b. Diafragma
c. Kream, Jelli, dan cairan berbusa
d. Tablet berbusa (vaginal tablet)
e. Intravag (tisu KB)

B. Tanpa alat/ obat
a. Senggama terputus
b. Pantang berkala
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A. Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK)

Alat kontrasepsi bawah kulit atau dikenal juga dengan istilah
implant progestin umumnya berupa kapsul plastik, tipis, fleksibel, yang
mengandung 36mg levonorgestrel yang dimasukkan ke dalam kulit lengan
wanita. Setelah diberi obat bius, dibuat sayatan dan dengan bantuan
jarum dimasukkan kapsul implan. Tidak perlu dilakukan penjahitan.

Kapsul ini melepaskan progestin ke dalam aliran darah secara
perlahan dan biasanya dipasang selama 5 tahun. Mencegah kehamilan
dengan cara menghambat terjadinya ovulasi (pelepasan sel telur oleh
indung telur), mempertebal lendir mukosa leher rahim, mengganggu
pergerakan saluran tuba, dan menghalangi pertumbuhan lapisan
endometrium. Kontrasepsi ini efektif dalam waktu 48 jam setelah
diimplan dan efektif selama 5-7 tahun.
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wanita. Setelah diberi obat bius, dibuat sayatan dan dengan bantuan
jarum dimasukkan kapsul implan. Tidak perlu dilakukan penjahitan.

Kapsul ini melepaskan progestin ke dalam aliran darah secara
perlahan dan biasanya dipasang selama 5 tahun. Mencegah kehamilan
dengan cara menghambat terjadinya ovulasi (pelepasan sel telur oleh
indung telur), mempertebal lendir mukosa leher rahim, mengganggu
pergerakan saluran tuba, dan menghalangi pertumbuhan lapisan
endometrium. Kontrasepsi ini efektif dalam waktu 48 jam setelah
diimplan dan efektif selama 5-7 tahun.
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Efektivitas

Kehamilan terjadi pada 0,05/100 wanita pada 1
tahun penggunaan pertama

a. Keuntungan
Sangat efektif, bekerja untuk jangka waktu lama

b. Kerugian
Membutuhkan prosedur operasi kecil untuk pemakaian
dan pelepasan, tidak melindungi dari PMS

c. Efek samping
Sakit kepala, payudara menjadi keras, peningkatan berat
badan, kerontokan rambut, jerawat, perubahan mood,
gangguan metabolisme lemak, hirsutisme,
gangguan menstruasi (memanjang, tidak teratur)

d. Pengembalian kesuburan
Terjadi sekitar 1 bulan setelah kapsul diambil
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B. IUD (Intra Uterine Device) atau Alat
Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)

IUD adalah alat kecil terdiri dari
bahan plastik yang lentur yang
dimasukkan ke dalam rongga rahim,
yang harus diganti jika sudah digunakan
selama periode tertentu. IUD
merupakan cara kontrasepsi jangka
panjang. Nama populernya adalah
spiral.
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CONTOH-CONTOH IUD DI INDONESIA



Copper-T
IUD berbentuk T, terbuat dari bahan polyethelene

di mana pada bagian vertikalnya diberi lilitan kawat
tembaga halus. Lilitan kawat tembaga halus ini
mempunyai efek antifertilisasi (anti pembuahan) yang
cukup baik. IUD bentuk T yang baru
IUD ini melepaskan lenovorgegestrel dengan
konsentrasi yang rendah selama minimal lima tahun.
Dari hasil penelitian menunjukkan efektivitas yang
tinggi dalam mencegah kehamilan yang tidak
direncanakan maupun perdarahan menstruasi.
Kerugian metode ini adalah tambahan terjadinya efek
samping hormonal dan amenorhea.
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COPPER 7

IUD ini berbentuk angka 7 dengan maksud
untuk memudahkan pemasangan. Jenis ini
mempunyai ukuran diameter batang vertikal
32 mm dan ditambahkan gulungan kawat
tembaga (Cu) yang mempunyai luas
permukaan 200 mm2, fungsinya sama seperti
halnya lilitan tembaga halus pada jenis
Copper-T.
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GAMBAR COPPER 7



Multi Load

IUD ini terbuat dari dari plastik (polyethelene)
dengan dua tangan kiri dan kanan berbentuk
sayap yang fleksibel. Panjangnya dari ujung atas
ke bawah 3,6 cm. Batangnya diberi gulungan
kawat tembaga dengan luas permukaan 250 mm2

atau 375 mm2 untuk menambah efektivitas. Ada
3 ukuran multi load, yaitu standar, small (kecil),
dan mini.
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Lippes Loop
IUD ini terbuat dari bahan polyethelene, bentuknya

seperti spiral atau huruf S bersambung. Untuk meudahkan
kontrol, dipasang benang pada ekornya. Lippes Loop terdiri
dari 4 jenis yang berbeda menurut ukuran panjang bagian
atasnya. Tipe A berukuran 25 mm (benang biru), tipe B 27,5
mm 9 (benang hitam), tipe C berukuran 30 mm (benang
kuning), dan 30 mm (tebal, benang putih) untuk tipe D.
Lippes Loop mempunyai angka kegagalan yang rendah.
Keuntungan lain dari pemakaian spiral jenis ini ialah bila
terjadi perforasi jarang menyebabkan luka atau
penyumbatan usus, sebab terbuat dari bahan plastik. Yang
banyak diperg unakan dalam program KB masional adalah
IUD jenis ini.
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IUD jenis ini.



Cara Kerja
• Menghambat kemampuan sperma untuk

masuk ke tuba falopii
• Mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum

mencapai kavum uteri
• IUD bekerja terutama mencegah sperma dan

ovum bertemu, walaupun IUD membuat
sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi
perempuan dan mengurangi sperma untuk
fertilisasi
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Efektifitas
IUD sangat efektif, (efektivitasnya 92-

94%) dan tidak perlu diingat setiap hari
seperti halnya pil. Tipe Multiload dapat
dipakai sampai 4 tahun; Nova T dan
Copper T 200 (CuT-200) dapat dipakai 3-5
tahun; Cu T 380A dapat untuk 8 tahun .
Kegagalan rata-rata 0.8 kehamilan per
100 pemakai wanita pada tahun pertama
pemakaian.
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Indikasi
Prinsip pemasangan adalah menempatkan IUD setinggi

mungkin dalam rongga rahim (cavum uteri). Saat pemasangan yang
paling baik ialah pada waktu mulut peranakan masih terbuka dan
rahim dalam keadaan lunak. Misalnya, 40 hari setelah bersalin dan
pada akhir haid. Yang boleh menggunakan IUD adalah:

· Usia reproduktif
· Menginginkan menggunakan kontrasepsi jangka panjang
·Perempuan menyusui yang menginginkan menggunakan kontrasepsi
· Setelah melahirkan dan tidak menyusui
· Setelah mengalami abortus dan tidak terlihat adanya infeksi
· Tidak menghendaki metoda hormonal
· Tidak menyukai mengingat-ingat minum pil setiap hari
· Tidak menghendaki kehamilan setelah 1 – 5 hari senggama
· Gemuk ataupun kurus
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Kontraindikasi
Yang tidak diperkenankan menggunakan IUD adalah

– Belum pernah melahirkan
– Adanya perkiraan hamil
– Kelainan alat kandungan bagian dalam seperti: perdarahan yang tidak normal dari

alat kemaluan, perdarahan di leher rahim, dan kanker rahim.
– Perdarahan vagina yang tidak diketahui
– Sedang menderita infeksi alat genital (vaginitis, servisitis)
– Tiga bulan terakhir sedang mengalami atau sering menderita PRP atau abortus

septik
– Kelainan bawaan uterus yang abnormal atau tumor jinak rahim yangdapat

mempengaruhi kavum uteri
– Penyakit trofoblas yang ganas
– Diketahui menderita TBC pelvik
– Kanker alat genital
– Ukuran rongga rahim kurang dari 5 cm
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Keuntungan
Menurut Dr David Grimes dari Family Health International di Chapel Hill, Carolina

Utara, seperti dikutip News yahoo, dokter sering kali melupakan manfaat IUD dalam
pengobatan endometriosis.Laporan tersebut diungkapkan dalam pertemuan di The
American College of Obstetricians and Gynecologist, New Orleans. David mengatakan, IUD
mampu mengurangi risiko kanker endometrium hingga 40 persen. Perlindungan terhadap
kanker ini setara dengan menggunakan alat kontrasepsi secara oral.

• Sangat efektif. 0,6 – 0,8 kehamilan/100 perempuan dalam 1 tahun pertama (1 kegagalan
dalam 125 – 170 kehamilan). Pencegah kehamilan jangka panjang yang AMPUH, paling tidak
10 tahun

• IUD dapat efektif segera setelah pemasangan
• Metode jangka panjang (10 tahun proteksi dari CuT-380A dan tidak perlu diganti)
• Tidak mempengaruhi hubungan seksual. Hubungan intim jadi lebih nyaman karena rasa

aman terhadap risiko kehamilan
• Tidak ada efek samping hormonal dengan CuT-380A
• Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Aman untuk ibu menyusui – tidak

mengganggu kualitas dan kuantitas ASI
• Dapat dipasang segera setelah melahirkan atau abortus (apabila tidak terjadi infeksi)
• Dapat digunakan sampai menopause
• Tidak ada interaksi dengan obat-obat
• Membantu mencegah kehamilan ektopik
• Setelah IUD dikeluarkan, bisa langsung subur
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Kerugian
Setelah pemasangan, beberapa ibu mungkin mengeluh

merasa nyeri dibagian perut dan pendarahan sedikit-sedikit
(spoting). Ini bisa berjalan selama 3 bulan setelah pemasangan.
Tapi tidak perlu dirisaukan benar, karena biasanya setelah itu
keluhan akan hilang dengan sendrinya. Tetapi apabila setelah 3
bulan keluhan masih berlanjut, dianjurkan untuk
memeriksanya ke dokter. Pada saat pemasangan, sebaiknya ibu
tidak terlalu tegang, karena ini juga bisa menimbulkan rasa
nyeri dibagian perut. Dan harus segera ke klinik jika:

1. Mengalami keterlambatan haid yang disertai tanda-tanda
kehamilan: mual,pusing, muntah-muntah.

2. Terjadi pendarahan yang lebih banyak (lebih hebat) dari haid
biasa.

3. Terdapat tanda-tanda infeksi, semisal keputihan, suhu badan
meningkat, mengigil, dan lain sebagainya. Pendeknya jika ibu
merasa tidak sehat.

4. Sakit, misalnya diperut, pada saat melakukan senggama.
Segeralah pergi kedokter jika anda menemukan gejala-gejala
diatas.
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Efek Samping dan Komplikasi
Efek samping umum terjadi:

perubahan siklus haid, haid lebih lama dan banyak, perdarahan antar mensturasi, saat
haid lebih sakit

Komplikasi lain:
– merasa sakit dan kejang selama 3 sampai 5 hari setelah pemasangan, perdarahan berat

pada waktu haid atau diantaranya yang memungkinkan penyebab anemia, perforasi
dinding uterus (sangat jarang apabila pemasangan benar)

– Tidak mencegah IMS termasuk HIV/AIDS
– Tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS atau yang sering berganti pasangan
– Penyakit radang panggul terjadi sesudah perempuan dengan IMS memakai IUD, PRP

dapat memicu infertilitas
– Prosedur medis, termasuk pemeriksaan pelvik diperlukan dalam pemasangan IUD
– Sedikit nyeri dan perdarahan (spotting) terjadi segera setelah pemasangan IUD. Biasanya

menghilang dalam 1 – 2 hari
– Klien tidak dapat melepas IUD oleh dirinya sendiri. Petugas terlatih yang dapat melepas
– Mungkin IUD keluar dari uterus tanpa diketahui (sering terjadi apabila IUD dipasang

segera setelah melahirkan)
– Tidak mencegah terjadinya kehamilan ektopik karena fungsi IUD mencegah kehamilan

normal
– Perempuan harus memeriksa posisi benang IUD dari waktu ke waktu.

•
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Waktu Pemasangan
Pemasangan IUD sebaiknya dilakukan pada saat :

– 2 sampai 4 hari setelah melahirkan
– 40 hari setelah melahirkan
– setelah terjadinya keguguran
– hari ke 3 haid sampai hari ke 10 dihitung dari hari pertama haid
– menggantika metode KB lainnya

Waktu Pemakai Memeriksakan Diri
1 bulan pasca pemasangan
3 bulan kemudian
setiap 6 bulan berikutnya
bila terlambat haid 1 minggu
perdarahan banyak atau keluhan istimewa lainnya
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Keluhan-keluhan pemakai IUD

Keluhan yang dijumpai pada penggunaan
IUD adalah terjadinya sedikit perdarahan, bisa
juga disertai dengan mules yang biasanya
hanya berlangsung tiga hari. Tetapi, jika
perdarahan berlangsung terus-menerus dalam
jumlah banyak, pemakaian IUD harus
dihentikan. Pengaruh lainnya terjadi pada
perangai haid.
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CONTOH IUD



Steam sell

Stem cell adalah sel yang tidak/belum terspesialisasi
yang,mempunyai 2 sifat:

1. Kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel lain
(differentiate). Dalam hal ini stem cell mampu
berkembang menjadi berbagai jenis sel matang,
misalnya sel saraf, sel otot jantung, sel otot rangka, sel
pankreas, dan lain-lain.

2. Kemampuan untuk memperbaharui atau meregenerasi
dirinya sendiri (self-regenerate/self-renew). Dalam hal
ini stem cell dapat membuat salinan sel yang persis
sama dengan dirinya melalui pembelahan sel.
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Jenis-jenis steam sell
Berdasarkan kemampuan berdiferensiasi, stem cell dibagi menjadi:
1. Totipotent. Dapat berdiferensiasi menjadi semua jenis sel. Yang

termasuk dalam stem cell totipotent adalah zigot (telur yang telah
dibuahi).

2. Pluripotent. Dapat berdiferensiasi menjadi 3 lapisan germinal:
ektoderm, mesoderm, dan endoderm, tapi tidak dapat menjadi
jaringan ekstraembryonik seperti plasenta dan tali pusat. Yang
termasuk stem cell pluripotent adalah embryonic stem cells.

3. Multipotent. Dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis sel.
Misalnya: hematopoietic stem cells.

4. Unipotent. Hanya dapat menghasilkan 1 jenis sel. Tapi berbeda
dengan non-stem cell, stem cell unipoten mempunyai sifat dapat
memperbaharui atau meregenerasi diri (self-regenerate/self-
renew)
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Stem cell ditemukan dalam berbagai jaringan tubuh. Berdasarkan
sumbernya, stem cell dibagi menjadi:

1) Zygote. Yaitu pada tahap sesaat setelah sperma bertemu dengan sel
telur

2) Embryonic stem cell. Diambil dari inner cell mass dari suatu
blastocyst (embrio yang terdiri dari 50  150 sel, kira-kira hari ke-5
pasca pembuahan). Embryonic stem cell biasanya didapatkan dari
sisa embrio yang tidak dipakai pada IVF (in vitro fertilization). Tapi
saat ini telah dikembangkan teknik pengambilan embryonic stem
cell yang tidak membahayakan embrio tersebut, sehingga dapat
terus hidup dan bertumbuh. Untuk masa depan hal ini mungkin
dapat mengurangi kontroversi etis terhadap embryonic stem cell.

3) Fetus. Fetus dapat diperoleh dari klinik aborsi.
4) Stem cell darah tali pusat. Diambil dari darah plasenta dan tali pusat

segera setelah bayi lahir. Stem cell dari darah tali Cermin Dunia
Kedokteran No. 153, 2006 21
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PERAN STEM CELL DALAM RISET
1. Terapigen.

Stem cell (dalam hal ini hematopoietic stem cell) digunakan sebagai alat
pembawa transgen ke dalam tubuh pasien, dan selanjutnya dapat dilacak
jejaknya apakah stem cell ini berhasil mengekspresikan gen tertentu dalam
tubuh pasien. Dan karena stem cell mempunyai sifat self-renewing, maka
pemberian pada terapi gen tidak perlu dilakukan berulang-ulang, selain itu
hematopoietic stem cell juga dapat berdiferensiasi menjadi bermacam-macam ,
sehingga transgen tersebut dapat menetap di berbagai macam sel.

2. Mengetahui proses biologis, yaitu perkembangan
organisme dan perkembangan kanker. Melalui stem cell dapat dipelajari

nasib sel, baik sel normal maupun sel kanker.
3. Penemuan dan pengembangan obat baru, yaitu untuk mengetahui efek obat

terhadap berbagai jaringan
4. Terapi sel berupa replacement therapy. Oleh karena stem cell dapat hidup di luar

organ tubuh manusia misalnya di cawan petri, maka dapat dilakukan manipulasi
terhadap stem cell itu tanpa mengganggu organ tubuh manusia. Stem cell yang
telah dimanipulasi tersebut dapat ditransplantasi kembali masuk ke dalam organ
tubuh untuk menangani penyakit-penyakit tertentu.
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Ada 3 golongan penyakit yang dapat diatasi oleh stem cell:
a. Penyakit autoimun. Misalnya pada lupus, artritis reumatoid dan diabetes

tipe 1. Setelah diinduksi oleh growth factor agar hematopoietic stem cell
banyak dilepaskan dari sumsum tulang ke darah tepi, hematopoietic
stem cell dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dimurnikan dari sel imun
matur. Lalu tubuh diberi agen sitotoksik atau terapi radiasi untuk
membunuh sel-sel imun matur yang tidak mengenal self antigen
(dianggap sebagai foreign antigen). Setelah itu hematopoietic stem cell
dimasukkan kembali ke tubuh, bersirkulasi dan bermigrasi ke sumsum
tulang untuk berdiferensiasi menjadi sel imun matur sehingga sistem
imun tubuh kembali seperti semula.

b. Penyakit degeneratif. Pada penyakit degeneratif seperti stroke, penyakit
Parkinson, penyakit Alzheimer, terdapat beberapa kerusakan atau
kematian sel-sel tertentu sehingga bermanifestasi klinis sebagai suatu
penyakit. Pada keadaan ini stem cell setelah dimanipulasi dapat
ditransplantasi ke dalam tubuh pasien agar stem cell tersebut dapat
berdiferensiasi menjadi sel-sel organ tertentu yang menggantikan sel-sel
yang telah rusak atau mati akibat penyakit degeneratif.

c. Penyakit keganasan. Prinsip terapi stem cell pada keganasan sama dengan
penyakit autoimun. Hematopoietic stem cell yang diperoleh baik dari
sumsum tulang atau darah tali pusat telah lama dipakai dalam terapi
leukemia dan penyakit darah lainnya.
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Keuntungan embryonic stem cell:
1. Mudah didapat dari klinik fertilitas.
2. Bersifat pluripoten sehingga dapat

berdiferensiasi menjadi segala jenis sel dalam
tubuh.

3. Immortal. Berumur panjang, dapat
berproliferasi beratus-ratus kali lipat pada
kultur.

4. Reaksi penolakan rendah.
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Kerugian embryonic stem cell:
1. Dapat bersifat tumorigenik. Artinya setiap kontaminasi dengan
sel yang tak berdiferensiasi dapat menimbulkan kanker.
2. Selalu bersifat allogenik sehingga berpotensi menimbulkan
penolakan.
3. Secara etis sangat kontroversial.
Keuntungan umbilical cord blood stem cell (stem cell dari darah
tali pusat):
1. Mudah didapat (tersedia banyak bank darah tali pusat).
2. Siap pakai, karena telah melalui tahap prescreening, testing
dan pembekuan.
3. Kontaminasi virus minimal dibandingkan dengan stem cell dari
sumsum tulang.
4. Cara pengambilan mudah, tidak berisiko atau menyakiti donor.
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Bayi tabung merupakan salah satu produk teknologi
reproduksi yang dihasilkan baik melalui teknik fertilisasi in
vitro maupun kloning.
Fertilisasi in vitro dilakukan dengan mengikuti beberapa
tahap pendahuluan, yakni :
sel sperma dan sel telur dikoleksi dari pasangan yang ingin
mengikuti program bayi tabung.
Sel sperma dan sel telur dievaluasi kualitasnya dan hanya
sel sperma dan sel telur yang berkualitas digunakan untuk
fertilisasi.
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Fertilisasi dilakukan di dalam
cawan petri yang mengandung
media sesuai dengan kondisi in vivo
disimpan dalam inkubator
sampai embrio
berkembang. Embrio yang
berkembang dengan kualitas
excellent dipilih untuk ditransfer
ke dalam rahim donor (mother
hoster). Selanjutnya embrio
dipelihara dalam rahim donor
sampai dilahirkan.
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Ilustrasi fertilisasi in vitro



KLONING
• Istilah 'cloning' berasal dari kata ‘klon’ (Yunani)

yang berarti potongan/pangkasan tanaman
• Dalam bahasa Inggris disebut Clone yang

berarti duplikasi, penggandaan, membuat
objek yang sama persis.

• Dalam konteks sains, cloning didefinisikan
sebagai sebuah rekayasa genetika dengan cara
pembelahan dan pencangkokan sel dewasa di
laboratorium dan bila telah berhasil kemudian
dibiakkan dalam rahim organisme
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• Pada kloning seksual, langkah yang dilakukan
adalah :
– fertilisasi in vitro.
– Setelah embrio terbentuk dan berkembang mencapai

4 sampai 8 sel maka dilakukan splitting (pemotongan
dengan teknik mikromanipulasi) menjadi dua atau
empat bagian.

– Bagian-bagian embrio ini dapat ditumbuhkan
kembali dalam inkubator hingga berkembang
menjadi embrio normal yang memiliki genetik sama.

– Setelah mencapai fase blastosis, embrio tersebut
ditransfer kembali ke dalam rahim ibu sampai umur 9
bulan.
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Manfaat kloning

Kloning manusia memungkinkan banyak pasangan
tidak subur untuk mendapatkan anak.

- Organ manusia dapat dikloning secara selektif
untuk dimanfaatkan sebagai organ pengganti bagi
pemilik sel organ itu sendiri, sehingga dapat
meminimalisir risiko penolakan.

- Sel-sel dapat dikloning dan diregenerasi untuk
menggantikan jaringan-jaringan tubuh yang rusak,
misalnya urat syaraf dan jaringan otot.
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KERUGIAN KLONING

1) Keragaman populasi akan hilang, akibatnya
setiap orang memiliki respon yang
sama. Tentulah hidup ini akan
membosankan.

2) Kloning dianggap tidak etis, tidak manusiawi
dan tidak bermoral.

1) Keragaman populasi akan hilang, akibatnya
setiap orang memiliki respon yang
sama. Tentulah hidup ini akan
membosankan.

2) Kloning dianggap tidak etis, tidak manusiawi
dan tidak bermoral.



ANGGOTA KELOMPOK
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