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BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Kanker merupakan pertumbuhan sel yang tidak terkontrol diikuti proses invasi ke

jaringan sekitar dan penyebarannya (metastatis) ke bagian tubuh yang lain. Sebagai

sifat utama sel kanker ditandai dengan hilangnya kontrol pertumbuhan dan

perkembangan sel kanker tersebut (King, 2000)

Di Indonesia sendiri jumlah penderita kanker belum diketahui secara pasti, tetapi

peningkatannya dari tahun ke tahun dapat dibuktikan sebagai salah satu penyebab

utama kematian (Mangan, 2003). Berdasarkan daftar Badan Kesehatan Dunia (WHO)

penyakit kanker masih dalam urutan teratas dari kelompok penyakit yang paling

mematikan di dunia. Di dunia penyakit ini menempati urutan kedua sebagai penyebab

kamatian, sedangkan di Indonesia menempati urutan keenam (Mulyadi,1997).

Selama kurun waktu 30 tahun terakhir ini telah dilakukan usaha besar-besaran

pada penelitian terhadap obat kanker. Obat antikanker yang ideal seharusnya cepat

membunuh sel kanker tanpa membahayakan jaringan sehat. Sampai sekarang belum

ditemukan obat-obatan yang memenuhi kriteria demikian sehingga penggunaan klinik

obat-obatan ini perlu pertimbangan untung rugi untuk mendapatkan efek terapi yang

baik (Katzung, 1997). Penyembuhan penyakit kanker dengan menggunakan obat-

obatan yang sekarang pada umumnya belum mampu memberikan hasil yang
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memuaskan, selain efek sampingnya relatif besar, harga obat-obatan tersebut juga

relatif mahal sehingga sulit terjangkau sebagian masyarakat Indonesia.

Sel HeLa merupakan sel kanker yang diturunkan dari epitel kanker leher rahim

(cervix) manusia. Sekarang ini jumlah penderita kanker serviks masih menduduki

urutan teratas. Kanker serviks tergolong kanker ganas pada wanita. Salah satu usaha

untuk mengobati penyakit kanker dengan menggunakan obat tradisional banyak

dilakukan karena alasan biayanya yang lebih murah dan efek samping yang

ditimbulkan relatif lebih kecil, sehingga perlu ditemukan senyawa baru yang

berkhasiat sebagai antikanker. Keanekaragaman hayati Indonesia sangat berpotensi

dalam penemuan senyawa baru yang berkhasiat sebagai antikanker. Salah satunya

adalah tumbuhan kambong (Dipterocarpus validus Blume). Berdasarkan penelitian

sebelumnya spesies dari Dipterocarpaceae seperti Dipterocarpus hasseltii, senyawa

hasil isolasi dari kulit batang nya telah diteliti dan terbukti mempunyai efek sitotoksik

terhadap sel murin leukemia P-388. Oleh karena kedekatan familinya maka perlu

diteliti potensi sitotoksik dari ekstrak metanol kulit batang kambong (Dipterocarpus

validus Blume) terhadap sel HeLa.
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B. Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ekstrak metanol kulit batang (ipterocarpus validus Blume) memiliki

efek sitotoksik terhadap sel HeLa dan berapa nilai IC50nya?

2. Golongan senyawa kimia apakah yang terkandung di dalam ekstrak metanol

kulit batang kambong tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui efek sitotoksik ekstrak metanol kulit batang kambong

(Dipterocarpus validus Blume) terhadap sel HeLa dengan menghitung IC50.

2. Mengetahui golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak metanol secara

Kromatografi Lapis Tipis.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tumbuhan Kambong (Dipterocarpaceae validus Blume)

a. Klasifikasi Tumbuhan

Divisi : Magnoliophyta

Sub divisi : Angiospermae

Kelas : Magnoliopsidae

Sub kelas : Dillenidae

Ordo : Theales
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Famili : Dipterocarpaceae

Genus : Dipterocarpus

Spesies : Dipterocarpus validus Blume (Cronquist, 1981)

b. Morfologi

Ranting, kuncup daun, bagian luar daun penumpu, tangkai daun, dan

pangkal perbungaan berbulu panjang dan tebal dan menjadi berumbai

setelah ranting dan daun penumpu membesar. Daun berukuran besar (pada

pohon muda dapat sampai 0,5 m panjangnya) berbentuk bulat telur, tebal,

pinggirnya bergelombang, pangkalnya bervariasi dari tumpul sampai

berangsur-angsur lancip, ujungnya melancip dengan ekor yang agak

panjang. Perbungaan tandan, agak panjang, berbunga besar, dan sedikit.

Bunganya berbentuk gasing dan tidak berbulu. Dua buah kelopak utama

berbentuk sodet dan berukuran panjang sekali. Tiga sayap kecil pendek

sekali dan melengkung. Tangkai buah panjang (Kartawinata, 1983).

c. Nama Daerah

Kambong untuk Kalimantan.

(Kartawinata, 1983).

d. Kandungan Kimia

Kandungan senyawa kimia metabolit sekunder tumbuhan kambong

beraneka ragam, meliputi golongan fenol, seperti oligostilbenoid,

flavonoid, fenilpropanoid, dan turunan asam fenolat, serta golongan non-
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fenol, yaitu triterpenoid (Hegnauer cit Muhtadi, 1996). Struktur dari

senyawa flavonoid dapat dilihat pada gambar 1.
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Gambar 1. Stuktur Flavonoid (Markham, 1988)

e. Manfaat Tanaman

Tumbuhan kambong bermanfaat sebagai kayu perdagangan bantalan

jalan kereta api dan balsam. Kambong dapat dipakai sebagai obat lepra,

bisul, gonorea, dan penyakit kulit lainnya (Kartawinata, 1983). Senyawa-

senyawa oligomer resveratrol hasil isolasi dari tumbuhan kambong

mempunyai aktivitas anti HIV (Dai, 1998 cit Muhtadi, 2005), antibakteri

(Sultanbawa dkk, 1987 cit Muhtadi, 2005), antioksidan (Tanaka, 2000 cit

Muhtadi, 2005), antifungal (Bokel cit Muhtadi, 1998), antiinflamasi dan

sitotoksik (Kitanaka cit Muhtadi, 2001).

2. Ekstraksi

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari

simplisia nabati atau hewani menurut cara yang paling cocok, diluar pengaruh

cahaya matahari langsung (Anonim, 1995). Ekstraksi atau penyarian

merupakan peristiwa perpindahan masa zat yang semula berada di dalam

cairan penyari. Pada umumnya penyarian akan bertambah baik bila
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permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan dengan penyari semakin luas.

Metode dasar penyarian adalah maserasi, perkolasi, dan soxhletasi. Pemilihan

terhadap ketiga metode tersebut disesuaikan dengan kepentingan dalam

memperoleh sari yang baik (Anonim, 1986).

Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari

bahan mentah obat dan daya penyesuaian dengan tiap macam metode

ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau

mendekati sempurna dari obat. Sifat dari bahan mentah obat merupakan faktor

utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode ekstraksi (Ansel,

1989).

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

maserasi. Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan

menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan

pada temperatur ruangan atau kamar (Anonim, 2000b). Maserasi merupakan

proses penyarian yang paling sederhana dan banyak digunakan untuk menyari

bahan obat yang berupa serbuk simplisia halus. Simplisia ini direndam dalam

penyari sampai meresap dan melemahkan susunan sel sehingga zat-zat akan

terlarut.

Serbuk simplisia yang akan disari ditempatkan dalam wadah atau bejana

bermulut besar, ditutup rapat kemudian dikocok berulang-ulang sehingga

memungkinkan pelarut masuk ke seluruh permukaan serbuk simplisia.
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Maserasi biasanya dilakukan dalam waktu 3 hari sampai bahan-bahan kimia

yang dikandungnya larut (Ansel, 1989).

3. Kanker

a. Definisi Kanker

Kanker adalah suatu penyakit sel dengan ciri kegagalan mekanisme

pengaturan multiplikasi dan fungsi homeostatis lainnya pada organisme

multiseluler (Ganiswara, 1995).

b. Sifat Kanker

Kanker adalah suatu penyakit dengan ciri gangguan atau kegagalan

mekanisme pengaturan multiplikasi dan fungsi homeostatis lainnya pada

organisme multiseluler. Sifat umum dari kanker ialah sebagai berikut : (1).

Pertumbuhan berlebihan umumnya berbentuk tumor; (2). Gangguan

diferensiasi dari sel dan jaringan sehingga mirip jaringan mudigah; (3).

Bersifat invasif, mampu tumbuh di jaringan sekitarnya (perbedaan pokok

dengan jaringan normal); (4). Bersifat metastatis, menyebar ketempat lain dan

menyebabkan pertumbuhan baru; (5). Memiliki hereditas bawaan (acquired

heredity) yaitu turunan sel juga dapat menimbulkan kanker (Ganiswara,

1995).

c. Jenis Kanker

Secara garis besar, kanker dibagi menjadi 4 jenis yaitu karsinoma,

sarcoma, leukemia, limpoma. Karsinoma adalah kanker yang tumbuh dan

berkembang di sel epitel. Sarkoma adalah kanker yang tumbuh dan
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berkembang di jaringan penunjang, seperti jaringan penunjang payudara.

Leukemia adalah kanker yang menyerang jaringan yang menghasilkan darah.

Sedangkan limpoma adalah kanker yang menyerang jaringan limpa (Mangan,

2003).

d. Penyebab Kanker

Penyebab kanker belum diketahui secara pasti. Ada banyak faktor

penyebab yang dapat menimbulkan kanker pada binatang percobaan, namum

hal ini belum sepenuhnya dapat dibuktikan pada manusia. Gaya hidup modern

dewasa ini juga dapat meningkatkan resiko pertumbuhan kanker. Beberapa

penyebab yang diduga dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker antara

lain:

1). Karsinogen kimia

Banyak senyawa kimia yang dapat mempengaruhi tumbuhnya kanker

pada berbagai macam jaringan. Misalnya dari ter (jelaga), zat warna, zat

pengawet, bahan tambahan pada makanan, karbon tetraklorida (CCl4),

asbes, merkuri, arsen, benzena, kloramfenikol, fenilbutason, senyawa

nitrosamin, dan asap rokok (Dalimartha, 2002).

2). Karsinogen fisika

Terutama radiasi misalnya bom atom, radioterapi agresif (radiasi sinar

pengion), sinar ultraviolet (Dalimartha, 2002).
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3). Karsinogen biologi

Misalnya infeksi virus (papiloma dan herpes yang merupakan salah satu

faktor pemicu kanker leher rahim), dan jamur (misal jamur Aspergillus

flavus yang merupakan salah satu penyebab kanker hati) (Dalimartha,

2002).

e. Siklus Sel Kanker

Sel tubuh manusia akan selalu mangadakan generasi dan regenerasi, yaitu

tumbuh, berkembang biak dan terdeferensiasi membentuk sistem organ dan

jaringan sampai terbentuk sel organ dewasa. Kemudian sel mengalami

degenerasi dan berakhir dengan kematian. Menurut Sukardja (2000) secara

biokimiawi, membagi siklus pertumbuhan sel menjadi 4 fase :

1) Fase-G1 (Gap 1 phase)

Pada fase-G1, sel anak baru berupa untai tunggal DNA yang terbentuk

setelah mitosis akan tumbuh menjadi sel dewasa membentuk protein, enzim,

dan sebagainya. Sel dewasa tersebut masuk ke zone perbatasan (restriction

zone) yang menentukan apakah sel itu akan berhenti tumbuh atau tumbuh

terus. Sel yang berhenti tumbuh akan masuk ke fase Go dan terbagi menjadi

2 golongan. Golongan pertama stem sel, yaitu sel yang dapat tumbuh lagi

bila ada rangsangan tertentu, misalnya untuk menggantikan sel yang rusak

atau mati, dan kembali ke fase-S. Dan golongan kedua sel yang tetap dan

tidak akan tumbuh sampai sel itu mati. Hanya sel syaraf yang praktis tidak
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tumbuh lagi. Sedangkan sel yang tumbuh terus, sel akan masuk kembali ke

fase-S.

2) Fase-S (Synthetic phase)

Pada fase-S ini dibentuk untai DNA baru melalui proses replikasi.

Replikasi DNA terjadi dengan bantuan enzim DNA-polimerase. Dengan

dibentuknya DNA baru maka untai tunggal DNA menjadi untai ganda.

3) Fase-G2 (Gap 2 phase)

Pada fase ini dibentuk RNA, protein, enzim, dan sebagainya untuk

persiapan fase-M berikutnya.

4) Fase-M (Mitotic phase)

Pada fase ini hampir tidak ada kegiatan kimiawi. Yang ada adalah

pembelahan sel, dari satu induk membelah dua sel anak yang mempunyai

struktur genetik yang sama dengan induknya. Di sini rantai ganda DNA

merupakan pembawa informasi gen terbelah menjadi dua rantai yang

masing-masing untuk satu sel anak baru.

Dalam siklus sel setelah tahap G2 dalam pertumbuhan akan diikuti

dengan pembelahan sel yang akan menghasilkan sel-sel baru yang masih

muda kemudian akan mengalami pertumbuhan melalui tahap-tahap G1, S

dan G2. Siklus ini berjalan terus terutama pada jaringan tubuh yang masih

muda.

Siklus pertumbuhan sel tersebut dapat digambarkan secara skematis

seperti pada Gambar 2.
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Gambar 2. Siklus Pertumbuhan Biologi Sel (Sukardja, 2000)
Terdiri dari 4 fase yaitu fase-G1 (fase pertumbuhan ke-1), fase-S (fase

sintesis), fase-G2 (fase pertumbuhan ke-2) dan fase-M (Fase mitosis)

Adakalanya siklus sel ini terhenti karena berbagai sebab sehingga

setelah tumbuh sel tidak mengalami pembelahan tetapi mengalami

perubahan degenerasi dan kemudian mati (Juwono, 2003).

f. Gejala Kanker

Pada stadium dini, kanker biasanya belum menimbulkan keluhan atau rasa

sakit. Biasanya penderita menyadari bahwa tumbuhnya telah terserang kanker

ketika sudah timbul rasa sakit, padahal saat ada keluhan tersebut kanker sudah

memasuki stadium lebih lanjut. Pengenalan gejala kanker perlu dilakukan

sedini mungkin, meskipun tidak ada rasa gangguan atau rasa sakit.

Mengetahui serangan kanker yang masih stadium dini membuat persertase

kesembuhannya semakin besar (Mangan, 2003).
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g. Pencegahan dan Pengobatan Kanker

Kanker dapat dikatakan sebagai penyakit gaya hidup karena dapat dicegah

dengan melakukan gaya hidup sehat dan menjauhi faktor-faktor risiko

terserang kanker. Pencegahan kanker dapat dilakukan dengan cara

menghindari makanan yang berlemak tinggi, hubungan seksual dengan

pasangan yang bukan suami istri, asap rokok atau berhenti merokok, stress,

terkena sinar matahari yang berlebihan, dan sebaiknya periksalah kesehatan

secara berkala.

Pengobatan kanker dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

pembedahan (operasi), penyinaran (radioterapi) dan dengan obat pembunuh

sel kanker (sitotoksika atau kemoterapi), peningkatan daya tahan tubuh

(imunoterapi), pengobatan dengan hormon (Mangan, 2003).

4. Sel HeLa

HeLa cell lines merupakan continous cell lines yang tumbuh sebagai sel

yang semi melekat. Sel HeLa diturunkan dari sel epitel kanker leher rahim

(cerviks) manusia. Sel ini diisolasi sejak tahun 1951 dari rahim wanita

penderita kanker leher rahim, berasal dari Baltimore yang bernama Henrrieta

Lack yang berusia 31 tahun (Julia, 2001, cit Da’I, 2003).

Media yang digunakan pada kultur sel HeLa adalah media RPMI 1640

serum. Media RPMI mengandung nutrisi yang dibutuhkan sel seperti asam

amino, vitamin, garam-garam organik dan glukosa. Dan serum mengandung

hormon yang memacu pertumbuhan sel. Albumin yang merupakan protein
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transport, lipid diperlukan untuk pertumbuhan sel dan mineral yang

merupakan kofaktor enzim. Seluruh komponen dalam media RPMI serum

tersebut berguna untuk memberikan nutrisi yang cukup pada sel untuk tetap

bertahan hidup dan memperbanyak diri (Freshney, 1986).

5. Sitotoksik

Uji sitotoksik merupakan pengembangan untuk mengidentifikasi obat

sitotoksik baru atau deteksi obat dengan aktivitas antitumor. Dasar dari

percobaan ini antara lain bahwa sistem penetapan aktivitas biologis

seharusnya memberikan kurva dosis respon yang menunjukkan hubungan

lurus dengan jumlah sel. Informasi yang diperoleh dari kurva seharusnya

berhubungan dengan efek in vivo dari obat sitotoksik yang sama. Sitotoksik

senyawa merupakan syarat aktivitas antikanker (Burger, 1970).

MTT assay merupakan metode yang penggunaannya sudah banyak

diaplikasikan dalam berbagai bidang. Metode ini berdasarkan pada perubahan

garam tetrazolium (3,4,5-dimetiltiozol-2-11)-2,5-difenil tetrazolium bromide)

(MTT) menjadi formazan dalam mitokondria sel hidup. Konsentrasi dari

formazon yang berwarna ungu dapat ditentukan secara spektrofotometri

visible dan berbanding lurus dengan jumlah sel hidup (Price, dkk, 1999, cit.

Setyaningsih, 2005). Garam tetrazolium (MTT) dilarutkan dalam Phosphat-

Buffer Saline (PBS) 5 mg/ml. MTT ditambahkan secara langsung pada plate

yang berisi medium kultur 10-100 µL dan kemudian diinkubasikan selama

kurang lebih 4 jam pada 37ºC. Kristal formazan berwarna ungu yang
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terbentuk terlarut dengan adanya penambahan iso-propanol asam (100 µL

0,04 N HCl dalam isopropanol) (Mostman, 1983, cit. Setyaningsih, 2005) atau

SDS 10 % dalam HCl 0,01N (Tada, dkk, 1986, cit. Setyaningsih, 2005).

Selanjutnya dibaca absorbansinya pada panjang gelombang 550 nm

(Mostmann, 1983, cit. Setyaningsih, 2005). Intensitas warna ungu yang

terbentuk berbanding langsung dengan sel yang aktif melakukan metabolit

(Sigma, 1999, cit. Setyaningsih, 2005)

6. Kromatografi Lapis Tipis

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) ialah metode pemisahan fisika kimiawi.

Lapisannya terdiri atas fase diam yang ditempatkan pada penyangga berupa

pelet gelas, logam atau lapisan yang cocok. Campuran yang akan dipisah,

berupa larutan, ditotolkan pada fase diam berupa bercak atau pita (awal).

Setelah plat atau lapisan ditaruh didalam bejana tertutup preparat yang berisi

larutan pengembang yang cocok (fase gerak), pemisahan terjadi selama

perambatan kapiler (pengembangan). Selanjutnya, senyawa yang tidak

berwarna harus ditampakan (dideteksi) (Stahl, 1985).

Pada dasarnya Kromatografi Lapis Tipis melibatkan 2 Fase, yaitu :

a. Fase Diam

Dapat berupa serbuk harus yang berfungsi sebagai permukaan

penjerap (kromatografi cair–padat) atau berfungsi sebagai penyangga

untuk lapisan zat cair (kromatografi cair-cair). Hampir segala macam

serbuk dapat dipakai dalam fase diam atau penjerap, antara lain silica
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gel (asam silikat), alumina (alumunium oksida), kieselguhr (tanah

diatome) dan selulosa.

b. Fase Gerak

Fase gerak adalah medium angkut dan terdiri atas satu atau

beberapa pelarut. Fase gerak bergerak di dalam fase diam karena

adanya gaya kapiler. Pelarut yang digunakan adalah yang bermutu

analitik dan bila diperlukan sistem pelarut multikomponen maka harus

campuran sesederhana mungkin yang terdiri dari atas maksimal tiga

komponen (Stahl, 1985).

Hasil pemisahan yang diperoleh diidentifikasi dibawah lampu UV (254

dan 366), ditandai dengan ada atau tidaknya flouresensi. Jika tidak tampak,

maka dilakukan dengan penyemprotan atau diuapi dengan pereaksi yang

sesuai (Auterhoff dan Kovar, 1987).

Parameter pada kromatografi lapis tipis adalah faktor retensi (Rf)

merupakan perbandingan jarak yang ditempuh solute dengan jarak yang

ditempuh fase gerak. Adapun rumusnya sebagai berikut:

 Jarak yang ditempuh solute (cm)
Rf =

Jarak yang ditempuh fase gerak (cm)

Harga Rf lebih kecil dari 1, sedangkan bila dikalikan dengan 100 akan

berharga antara 1-100, sehingga parameter ini dapat digunakan untuk

perhitungan kualitatif dalam pengujian sampel dengan KLT (Sumarno, 2000).
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E. Keterangan Empiris

Secara empiris kulit batang kambong (Dipterocarpus validus Blume) dapat

digunakan sebagai sitotoksik. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti ilmiah

ekstrak metanol kulit batang kambong dapat memberikan efek sitotoksik terhadap sel

HeLa.


