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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kanker masih menjadi masalah besar di bidang kesehatan karena 

merupakan penyakit yang menempati peringkat kedua sebagai penyebab kematian di 

dunia setelah penyakit jantung (Mulyadi, 1997). Kanker (neoplasma) merupakan sel 

yang memiliki kecepatan proliferasi lebih tinggi dibanding sel normal (Da’i et al., 

2004). Sel kanker merupakan sel normal yang mengalami perubahan (transformasi) 

sehingga bentuk, sifat dan kinetikanya berubah yang berakibat timbul tumor yang 

terpisah dari jaringan tubuh normal (Sukardja, 2000). Penyakit kanker dapat 

menyerang berbagai macam sel, seperti sel kulit, sel darah, sel otak, sel-sel pada 

saluran percernaan (sel lambung dan usus), sel saluran urine, sel paru-paru, dan sel-

sel lainnya (Mulyadi, 1997).  

Pengobatan penyakit kanker secara modern seperti pembedahan, radiasi, 

penggunaan obat-obat kemoterapi dan terapi hormon telah banyak dilakukan. Namun, 

cara-cara tersebut tidak memberikan hasil yang memuaskan, selain harganya mahal 

juga belum menjamin kesembuhan. Hal ini disebabkan karena kurang selektif dan 

ditemukannya efek samping yang besar dari cara pengobatan tersebut (Sukardiman 

dkk, 2000). Dewasa ini pengobatan penyakit kanker dengan tanaman obat tradisional 

lebih disukai, selain biayanya murah dan mudah didapat, juga karena efek samping 

yang relatif kecil. Dengan alasan tersebut maka banyak dilakukan pengembangan 

penelitian pada tanaman berkhasiat obat. Hal ini bertujuan untuk menemukan obat-
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obat baru yang relatif aman dan selektif dalam pengobatan penyakit kanker 

(Supardjan dan Meiyanto, 2002). Tanaman yang dapat dikembangkan menjadi 

antikanker adalah tanaman yang mengandung RIPs. 

Ribosom Inactivating Proteins (RIPs) adalah protein dengan aktivitas RNA 

N-glikosidase yang dapat mendepurinasi rRNA mamalia, eukariot dan ribosom 

bakteri (Barbieri et al, 1993 cit Sulistyani et al., 2002). Tanaman obat yang 

mengandung RIPs diketahui lebih toksik terhadap sel neoplastik (sel kanker) 

dibandingkan sel normal, sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai alternatif 

dalam pengobatan kanker (sitotoksik) (Hartley et al., 1996). Aktivitas RIPs suatu 

tanaman ditunjukkan oleh kemampuannya dalam memotong DNA superkoil untai 

ganda (Sismindari et al., 1998). Aktivitas ini telah dibuktikan pada tanaman kucing-

kucingan (Acalypha indica) yang berasal dari familia Euphorbiaceae. 

Herba Acalypha indica merupakan tanaman yang secara tradisional 

digunakan oleh masyarakat dalam pengobatan, seperti antiradang, antibiotik, diuretik, 

pencahar dan hemostatis (Dalimartha, 2003). Hasil penelitian yang dilakukan 

Kurnyawan (2006) menunjukkan adanya aktivitas pemotongan DNA superkoil untai 

ganda dari ekstrak protein bagian bunga dan daun Acalypha indica. Ekstrak protein 

daun pada kadar 93,63 µg/µl dan ekstrak protein bagian bunga pada kadar 51,47 

µg/µl berhasil memotong DNA superkoil untai ganda.  

Terkandungnya protein sejenis RIPs dalam tanaman Acalypha indica 

menunjukkan potensi untuk digunakan sebagai antikanker. Oleh karenanya perlu 

dilakukan uji aktivitas sitotoksik dengan menggunakan fraksi protein dari ekstrak 

protein tanaman tersebut. Fraksinasi protein merupakan suatu langkah pemurnian 
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protein yang salah satunya dapat diperoleh melalui pengendapan dengan garam (salt 

precipitation) menggunakan amonium sulfat. Dengan demikian akan didapatkan 

protein yang lebih murni dan kemudian diujikan aktivitas sitotoksiknya. Uji 

penentuan potensi aktivitas sitotoksik suatu tanaman dapat dilakukan secara in vitro 

dengan menggunakan cell line, seperti sel Myeloma. Sel ini memiliki potensi 

replikasi yang besar dan dapat dijadikan model uji in vitro untuk mengamati potensi 

penghambatan pertumbuhan sel.  

Berdasarkan uraian di atas, menjadi hal yang menarik untuk dilakukan 

penelitian lebih lanjut tentang aktivitas fraksi protein ekstrak gubal daun dan bunga 

kucing-kucingan (Acalypha indica) dalam menghambat ataupun menghentikan 

pembelahan sel kanker (antiproliferatif), khususnya terhadap sel Myeloma.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan yaitu bagaimanakah aktivitas sitotoksik fraksi protein daun dan 

bunga kucing–kucingan (Acalypha indica L.) terhadap sel Myeloma ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan aktivitas sitotoksik fraksi 

protein daun dan bunga kucing–kucingan (Acalypha indica L.) terhadap sel 

Myeloma. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Kucing – kucingan (Acalypha  indica L.) 

a. Sistematika tanaman 

Divisi : Spermathophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledoneae 

Sub Kelas : Apetalae 

Bangsa : Euphorbiales 

Suku : Euphorbiaceae 

Marga : Acalipha 

Jenis : Acalypha indica L. 

Sinonim : A. australis  (Backer dan Van den Brink, 1965) 

b. Nama daerah   

Melayu : ceka mas  

Sunda : lelatang, kucing-kucingan, rumput kokosongan  

Jawa : rumput bolong-bolong, anting-anting. 

c. Morfologi tanaman 

Batang : tegak, tinggi 30-50cm, bercabang, berambut halus.  

Daun  : tunggal, tangkai panjang, letak tersebar, bentuk bulat telur sampai 

lanset, tipis, ujung dan pangkal runcing, tepi bergerigi, panjang 2,5-8 

cm, lebar 1,5-3,5 cm, berwarna hijau.  

Bunga : majemuk, berkelamin satu, keluar dari ketiak daun, kecil-kecil, dalam 

rangkaian berbentuk bulir/malai.  
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Buah : kotak, bulat, hitam.  

Biji : berbentuk bulat panjang, berwarna coklat.  

Akar : tunggang, berwarna putih kotor (Dalimartha, 2003).  

d. Ekologi dan penyebarannya 

Acalypha indica merupakan gulma yang sangat umum ditemukan tumbuh 

liar di pinggir jalan, lapangan berumput maupun di lereng gunung.  

e. Kandungan zat aktif 

Acalypha indica mempunyai kandungan kimia yang bermanfaat bagi 

manusia. Daun, batang dan akar mengandung saponin dan tannin (Dalimartha, 2003). 

Daun mengandung minyak atsiri dan juga flavonoid (Prameswara, 2007). 

f. Manfaat tanaman 

Herba ini berkhasiat sebagai antiradang, antibiotik, diuretik, pencahar dan 

penghenti pendarahan (hemostatis). Seluruh bagian tumbuhan dapat digunakan 

sebagai obat, baik dalam bentuk segar atau kering (Dalimartha, 2003). 

g. Aktivitas enzimatik 

Ekstrak gubal bagian daun dan bunga memiliki aktivitas mampu memotong 

DNA superkoil untai ganda (Kurnyawan, 2006).  

 

2. Ribosom Inactivating Proteins (RIPs) 

a. Definisi 

Ribosom Inactivating Proteins (RIPs) merupakan sekelompok protein toksik 

dalam tanaman yang mempunyai aktivitas RNA N-glikosidase yang dapat 

menginaktifkan rRNA mamalia, eukariot, dan ribosom bakteri dengan pemotongan 
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ikatan N-glikosidik pada posisi A4324 dari fraksi 28S rRNA yang mengakibatkan sel 

tidak dapat melaksanakan perpanjangan asam amino sehingga menyebabkan sintesis 

protein terhenti (Barbieri et al., 1993 cit Sismindari et al., 1998). 

Ribosom Inactivating Proteins (RIPs) diklasifikasikan menjadi dua tipe 

yaitu RIPs tipe I dengan sebuah rantai tunggal yang mempunyai berat molekul antara 

25-30 kDA, sedangkan RIPs tipe II mempunyai berat molekul kurang lebih 60 kDA. 

RIPs tipe II terdiri dari 2 rantai yaitu rantai A dan B yang dihubungkan dengan ikatan 

disulfida. Rantai B memiliki kemampuan untuk berikatan dengan reseptor yang 

mengandung galaktosa yang terletak pada permukaan dinding sel sehingga 

memudahkan masuknya rantai A ke dalam sitoplasma sel dan kemudian 

menginaktivasi ribosom (Ling et al., 1994). 

b. Distribusi RIPs pada tanaman 

Ribosome Inactivating Proteins (RIPs) terdistribusi secara luas pada 

tanaman tingkat tinggi (Ling et al., 1994). RIPs telah ditemukan kurang lebih dari 50 

spesies tanaman yang mewakili 13 familia, termasuk di dalamnya monokotil maupun 

dikotil (Hartley et al., 1996). RIPs banyak dikandung spesies dari Angiospermae, tapi 

tidak dijumpai pada Gymnospermae. Keberadaan RIPs dalam tanaman tergantung 

dari faktor genetik dan tempat tumbuh dari tanaman tersebut. RIPs sering kali 

ditemukan dalam bagian-bagian tanaman seperti daun, biji, akar, batang, buah segar, 

maupun getah (Barbieri et al., 1993).  

RIPs tipe I (Tabel 1) merupakan jenis RIPs yang lebih banyak dijumpai dan 

telah dikarakterisasi dan dimurnikan. Menurut Stirpe et al, (1992), RIPs tipe II (Tabel 

2) telah lebih dahulu dikenal sebelum ditemukannya RIPs tipe I, seperti Ricin dari biji 
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Ricinus communis dan Abrin dari biji Abrus precatorius. RIPs tipe II dapat ditemukan 

pada 7 spesies tanaman yang berasal dari 5 familia, yaitu Euphorbiaceae, Fabaceae, 

Passifloraceae, Sambucaceae dan Viscaceae (Barbieri et al., 1993). 

 
      Tabel 1. Ribosome Inactivating Proteins tipe 1 (Stirpe et al., 1992) 
Famili  

Tanaman 
Jenis  

Tanaman 
Bagian Nama RIP 

Cryophyllaceae Dianthus caryophyllus 
Lychnischalcedonica 
Saponaria officinalis 

Daun 
Biji 
Biji 

Diantin 
Lychin 
Saporin 

Phytolaccaceae Phytolacca americana 
 
 

Daun 
 
Biji 
Akar 

Pokewed Antiviral 
Protein (PAP) 
PAP-S 
PAP-R 

Euphorbiaceae Gelonium multiforum 
Huracrepitans 
Manihot palmate 

Biji 
Getah 
Biji 

Gelonin 
H. crepitans RIP 
Mapalmin 

Cucurbitaceae Byonia dioica 
Citrullus colocynthis 
Luffa cylindria 
Momordica charantia 
Trichosanthes kirilowii 

Daun 
Biji 
Biji 
Biji 
Akar 
Biji 

Bryodin-L 
Colocin 
Luffin 
Momordin 
Trichosanthin 
Trichokirin 

Poaceae Hordeum vulgare 
Triticum aestivum 
Zea mais 

Biji 
Benih 
Biji 

Barley RIP 
Tritin 
Corn RIP 

Asparagaceae Asparagus officinalis Biji Asparin 

Nyctaginaceae Mirabilis jalapa Daun Mirabilis Antiviral 
Protein (MAP) 

 

      Tabel 2. Ribosome Inactivating Proteins tipe II (Stirpe et al, 1992) 
Famili  

Tanaman 
Jenis  

Tanaman 
Bagian Nama RIP 

Euphorbiaceae Ricinus communis Biji Ricin A Chain 

Fabaceae Abrus precatorius Biji Abrin A Chain 

Viscaceae Viscum album Daun Viscumin A Chain 

Passifloraceae Adenia digitata 
Adenia volkensii 

Akar 
Akar 

Modeccin A Chain 
Volkensin A Chain 
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c. Aktivitas enzimatik 

RIPs tipe I dan rantai A pada RIPs tipe II mempunyai aksi spesifik sebagai 

RNA N-glikosidase, yaitu memotong secara katalitik ikatan C-N glikosidik dari 

adenosin pada posisi A4324 dalam fraksi 28S rRNA. Oleh karena itu melemahkan 

kemampuan faktor elongasi 2 (EF 2) untuk mengikat sub unit 60S ribosom eukariot. 

Aktivitas enzimatik ribonuklease dilaporkan pertama kali dimiliki oleh α-sarcin yang 

mempunyai kemampuan selektif untuk menghidrolisa ikatan fosfodiester tunggal 

pada site 3’ dari guanosin posisi 4325 dalam fraksi 28S rRNA (Ling et al., 1994). 

Selain aktivitas RIPs pada ribosom RNA, beberapa RIPs menunjukkan aktivitas suatu 

enzim dalam memotong DNA superkoil untai ganda menjadi bentuk nick circular 

atau bentuk linier. RIPs hanya beraksi pada DNA superkoil dan nick circular dan 

tidak berefek memotong bentuk linier pada beberapa molekul (Sismindari et al., 

1998).  

Pemotongan DNA superkoil untai ganda dilaporkan pertama kali terdapat 

pada trichosantin. Zat ini dapat digunakan untuk abortifacient, immunosupresive dan 

protein antitumor. Trichosantin diperoleh dari pemurnian tumbuhan tradisional China 

(Li et al., 1994 cit Sismindari et al., 1998). 

d. Aktivitas biologi 

RIPs memiliki beberapa aktivitas biologi, di antaranya adalah aktivitas 

sitotoksik pada sel mamalia, immunosupresive, abortifacient, dan aktivitas antiviral. 

1) Aktivitas sitotoksisitas pada sel mamalia 

Aktivitas sitotoksisitas yang dimiliki oleh RIPs merupakan kandidat yang 

potensial sebagai bagian toksik dari imunotoksin untuk terapi kanker (Goldmacher et 
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al., 1994 cit Sismindari et al., 1998). RIPs tipe I dan II mempunyai efek merusak 

ribosom sel secara ireversibel, yaitu memotong secara katalitik sub unit 28S ribosom 

RNA sehingga melemahkan pengikatan faktor elongasi 2 yang menyebabkan sintesis 

protein yang berperan pada pertumbuhan menjadi terhambat. Pada sel mamalia, RIPs 

tipe II mempunyai aktivitas yang lebih tinggi dari pada RIPs tipe I dalam 

menghambat sintesis protein. Hal ini karena RIPs tipe II memiliki rantai B yaitu suatu 

lektin yang toksik jika berikatan dengan permukaan sel dan membantu masuknya 

rantai A ke dalam sel (Barbieri et al., 1993). RIPs tipe I berupa rantai tunggal yang 

aktivitasnya mirip dengan rantai A pada RIPs tipe II, sehingga memiliki aktivitas 

rendah karena penetrasinya ke dalam sel sulit. 

Namun, toksisitas RIPs tipe I dapat ditingkatkan bila dirakit dengan suatu 

pembawa, sehingga memudahkan masuknya RIPs ke dalam sitoplasma sel.  Molekul 

pembawa (carrier) dapat berupa antibodi monoklonal, lektin, hormon, dan lain-lain 

atau dengan menaikkan permeabilitas membran sel (Barbieri et al., 1993). 

2) Aktivitas immunosupresive 

Immunosupresive merupakan suatu aktivitas yang menekan pembentukan 

antibodi dalam merespon antigen T atau mencegah aktivitas dari sistem imun. Dalam 

pengobatan, obat-obat ini digunakan untuk terapi penekan pembentukan imun, 

contohnya : mencegah penolakan pada transplantasi organ atau jaringan seperti 

jantung, ginjal, hati, perawatan pada penyakit autoimun seperti rematik, myasthenia 

gravis dan pada penyakit inflamasi non-autoimun lain seperti asma. Aktivitas 

immunosupresive ini ditemukan salah satunya pada trichosantin sebagai agent 

immunosupresive (Sismindari et al., 1998). RIPs dapat berefek sebagai agent 
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immunosupresive bila dikonjugasikan ke suatu molekul yang dapat membawanya 

menuju sel target. Antibodi monoklonal merupakan pilihan terbaik sebagai suatu 

molekul pembawa atau carrier untuk membawa suatu imunotoksin.  

3) Aktivitas abortifacient  

Aktivitas abortifacient telah ditemukan dalam suatu protein yaitu 

trichosantin. Protein ini memacu aborsi pada mencit, kelinci dan kera tetapi tidak 

terjadi pada tikus dan hamster (Barbieri et al., 1993 cit Sulistyani et al., 2002). 

Kandungan RIPs dalam Annona squamosa L. (srikaya) juga berperan pada aktivitas 

abortifacient yang dimiliki tanaman tersebut. Srikaya merupakan tanaman yang 

secara tradisional digunakan sebagai pencegah kehamilan (Sismindari et al., 1998). 

4) Aktivitas antiviral 

Beberapa RIPs yang telah diteliti mempunyai aktivitas antiviral, baik pada 

virus tanaman maupun hewan, antara lain PAP (Pokeeweed Antiviral Protein) dan 

diantin yang mampu menghambat infeksi tobacco mosaic virus pada daun tembakau 

(Barbieri et al., 1993). Pada perkembangan penelitian terhadap RIPs selanjutnya, 

ditemukan aktivitas antiviral pada mirabilis antiviral protein (MAP) dari tanaman 

Mirabilis jalapa. Kandungan RIPs tipe I dari MAP dapat digunakan sebagai anti-HIV 

yang potensial (Sismindari et al., 1998).  

 

3. Fraksinasi Protein 

Fraksinasi protein merupakan suatu langkah untuk memisahkan dan 

memurnikan protein dari senyawa dengan berat molekul rendah yang ada di dalam 

ekstrak sel atau jaringan (Lehninger, 1982). Pemisahan dan pemurnian protein dapat 
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dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan elektroforesis, kromatografi dan 

ultrasentrifugasi (Stryer, 2000). Teknik analisis yang digunakan untuk memisahkan 

protein sel yang mengandung bermacam-macam protein salah satunya dengan proses 

pengendapan.  

Pengendapan dari protein di dalam ekstrak protein bisa dilakukan dengan 

menggunakan garam, pelarut organik atau organik polimer, atau dengan pengaruh pH 

dan temperatur dari larutan. Zat-zat yang biasanya digunakan untuk mengendapkan 

protein mempunyai sifat sebagai partikel garam, zat ini juga dinamakan seri 

Hofmeister yang terdiri dari anion (PO4
3-, SO4

2-, CH3COO-, Cl-, Br-, NO3
-, ClO3

-, I-, 

SCN-) dan kation (NH4
+, K+, Na+, guanidine C(NH2)3

+). Garam-garam tersebut juga 

disebut garam antichaotropic, dari kanan ke kiri merupakan agen salting out yang 

efisien. Garam ini bisa meningkatkan efek hidrofobik dalam larutan dan 

menimbulkan agregasi protein yang berada pada permukaan hidrofobik. Sedangkan 

garam ini dari urutan kiri ke kanan bisa menurunkan efek hidrofobik, sehingga 

menjaga protein dalam keadaan terlarut. Faktor-faktor yang berpengaruh pada metode 

purifikasi ini adalah : 

a. konsentrasi garam 

b. konsentrasi protein 

c. pH 

d. kekuatan ionik  

e. suhu 

Kelarutan protein dapat dijelaskan dalam persamaan berikut : 

Log S = B – K.c  
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Keterangan : S = kelarutan protein dalam gram/liter larutan 

B = intercept constant : tergantung pada garam yang digunakan, pH, 

suhu dan juga protein yang terkandung. 

K = konstanta salting out : tergantung pada garam yang digunakan dan 

protein yang terkandung. 

c = konsentrasi garam dalam mol/liter. 

Hal ini menjadi perhatian bahwa penambahan garam atau agen pengendap yang lain 

ke dalam larutan protein hanya menurunkan kelarutan dari protein. Langkah ini 

berfungsi untuk melemahkan kelarutan protein agar diperoleh endapan protein, dan 

juga sebagian protein masih berada dalam larutan (Janson dan Ryden, 1989). 

Hubungan kelarutan protein dengan kadar garam berbeda antara satu protein dengan 

protein lainnya, sehingga cara salting out ini dapat digunakan untuk fraksinasi protein 

(Stryer, 2000). Bermacam garam dapat digunakan tetapi penggunaan garam amonium 

sulfat lebih disukai karena daya larutnya yang tinggi yaitu 840 gram/liter dan bersifat 

isotermic sehingga larutan tetap dingin (Jayaraman, 1985).  

Fraksinasi dengan ammonium sulfat memberikan 2-3x pemurnian karena 

protein yang tidak dikehendaki telah dipisahkan dari fraksi yang mengandung protein 

(Moran et al., 1996). Proses fraksinasi dengan ammonium sulfat memerlukan tahapan 

dialisis yaitu suatu proses pemisahan molekul sesuai dengan ukuran melalui membran 

semi permeabel yang mempunyai pori-pori lebih kecil dari makromolekul. Pori-pori 

ini dapat dilewati oleh molekul kecil seperti pelarut, garam dan metabolit-metabolit 

kecil dengan melalui membran tapi mencegah keluarnya molekul besar (Voet dan 
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Voet, 1986). Hal ini karena molekul berdifusi cenderung ke arah daerah yang 

mempunyai konsentrasi lebih rendah (Lehninger, 1982). 

Selophan (Selulose asetat) sering digunakan untuk bahan dialisis, walaupun 

banyak substansi lain seperti nitroselulose dan collodion juga dapat digunakan (Voet 

dan Voet, 1986). Dialisis adalah suatu pekerjaan rutin untuk mengganti pelarut yang 

mengandung makromolekul. Larutan makromolekul berada di dalam kantong dialisis 

yang kemudian dimasukkan ke dalam pelarut baru dalam jumlah besar. Kemudian 

dilakukan pengadukan dengan stirrer selama beberapa jam dengan tujuan agar terjadi 

keseimbangan dalam larutan dengan makromolekul yang berada dalam kantong (Voet 

dan Voet, 1986).  

 

4. Kanker 

a. Tinjauan Umum 

Kanker ialah suatu penyakit yang disebabkan oleh adanya sel-sel kanker, 

yaitu sel-sel yang telah kehilangan daya aturnya (Watson, 1970; Woodburn, 1964 cit 

Mulyadi, 1997). Pembelahan sel merupakan proses normal dalam makhluk hidup 

bersel banyak, hal ini diperlukan dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan (Suryo, 

2001). Dalam keadaan normal sel hanya akan membelah diri bila tubuh 

membutuhkannya seperti mengganti sel-sel yang rusak atau mati. Sebaliknya, sel 

kanker akan membelah diri meskipun tidak dibutuhkan, sehingga terjadi kelebihan 

sel-sel baru. Hal ini dikarenakan sifat utama sel kanker yang ditandai dengan 

hilangnya kontrol pertumbuhan dan perkembangan sel kanker tersebut. 

 
 



  14

Apabila pertumbuhan ini tidak cepat dihentikan maka sel kanker akan 

berkembang menjadi besar. Selanjutnya, sel kanker akan menyusup (invasive) ke 

jaringan sekitarnya, membuat anak sebar (metastasis) ke tempat yang lebih jauh 

melalui pembuluh darah dan pembuluh getah bening (Dalimartha, 2004). Di tempat 

yang baru, anak sebar tumbuh menjadi kanker baru yang mempunyai sifat seperti 

induknya yang sakit, yaitu tidak mempunyai daya regulator (Mulyadi, 1997). 

Kanker atau neoplasma, terdiri dari tumor jinak (benigna) dan tumor ganas 

(maligna, kanker). Tumor ganas mempunyai ciri memiliki pertumbuhan yang cepat, 

bersifat infiltratif, residif (dapat kambuh), metastatis, tidak ada anaplasi 

(dediferensiasi) dan kehilangan daya polaritas. Tumor jinak memiliki sifat yaitu 

ekspansif (mudah digerakkan), tidak residif, tidak metastatis, tumbuh normal, 

anaplasi normal dan polaritas normal (Mulyadi, 1997).  

Kanker disebabkan oleh kombinasi dari berbagai faktor, termasuk 

perubahan genetis yang dihasilkan oleh mutasi somatik dan zat-zat kimia yang 

mempengaruhi ekspresi dari gen-gen normal atau gen-gen yang telah mengalami 

mutasi. Adanya perubahan genetis menyebabkan terbentuknya enzim-enzim yang 

dapat memacu pertumbuhan sel (Suryo, 2001). Faktor-faktor tersebut mengakibatkan 

perubahan mendasar pada fisiologi sel yang secara bersamaan menyokong 

pertumbuhan sel kanker. Perubahan fisiologi sel tersebut menurut Hanhanan dan 

Weinberg (2000) adalah sebagai berikut : 

1) Kemampuan sel dalam menyediakan signal pertumbuhan cukup 

2) Hilangnya sensitivitas sel terhadap signal anti pertumbuhan 

3) Kemampuan sel untuk mencegah apoptosis 
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4) Kemampuan sel melakukan replikasi potensial secara tak terbatas 

5) Kemampuan sel dalam menopang angiogenesis 

6) Kemampuan sel melakukan metastasis dan invasi  

b. Zat karsinogen 

Banyak terdapat karsinogen alam, yaitu zat atau bahan yang dapat 

menimbulkan kanker. Ada beberapa macam karsinogen, yaitu : 

1) Sinar ionisasi 

Mekanisme terjadinya kanker dalam tubuh melalui faktor ini merupakan 

gejala molekuler. Gen yang terdapat dalam molekul asam deoksiribonukleat (DNA) 

dalam sel akan berubah, sehingga sel kehilangan daya atur. Pengaruh radiasi pada sel 

atau jaringan dapat menimbulkan berbagai tingkatan lesi, mungkin timbul malformasi 

sel, gangguan mitose, mutasi gen. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya sel kanker 

(Sukardja, 2000). 

2) Virus 

Beberapa jenis virus dapat menimbulkan kanker secara alamiah atau dengan 

induksi pada binatang percobaan yang disebut virus onkogen (Sukardja, 2000). Virus 

onkogenik dapat menghilangkan kontrol normal dari pembelahan sel. Selain itu, virus 

ini diketahui mempunyai gen-gen homolog (protoonkogen) di dalam genom dari 

hewan normal, termasuk manusia. Adanya karsinogen akan mengubah protoonkogen 

menjadi onkogen selular yang menyebabkan tumor (Suryo, 2001). Rous Sarcoma 

Virus (RSV) dapat menyebabkan kanker pada ayam, leukemia pada burung dan 

mamalia. Marck’s Disease Virus (MDV) menyebabkan limpoma pada ayam 
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(Mulyadi, 1997), virus Papilloma, virus Epstein Barr (EBV) dan virus hepatitis B 

(VHB). 

3) Karsinogen kimia 

Senyawa ini terdiri dari zat kimia organik maupun anorganik, seperti 

aflatoksin, tir atau jelaga, asap rokok, asbes, benzena, dan lainnya (Sukardja, 2000). 

Diketahui juga senyawa dari sumber alam yang dibuat sintesis, sisa-sisa dari industri 

batubara, industri minyak dapat menjadi penyebab kanker (Mulyadi, 1997). 

c. Daur sel (cell cycle) 

 
       Gambar 1. Siklus Pertumbuhan Sel (Anonim, 2008) 

M = Fase mitosis G1 = Fase pertumbuhan ke-1 
S  = Fase sintesis G2 = Fase pertumbuhan ke-2 
R = Restriction zone 

Siklus pertumbuhan sel (Gambar 1) diklasifikasikan dalam 4 tahap, yaitu: 

1) Tahap I atau fase-G1 (Growth phase-1) 

Pada tahap ini dipersiapkan suatu interval dalam proses pembelahan sel dan 

dimulai sintesis asam deoksiribonukleat (DNA) (Mulyadi, 1997). Sel anak yang baru 

terbentuk setelah mitosis, tumbuh menjadi sel dewasa dengan membentuk protein, 

enzim, dan kromosom yang terdiri dari rantai tunggal DNA (haploid). Sedangkan sel 

dewasa masuk ke zona perbatasan (restriction zone). Zona ini menentukan : 
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a) Sel berhenti tumbuh 

Sel yang berhenti tumbuh akan masuk ke fase G-0. Sel-sel yang masuk 

dalam fase G-0 terdiri dari sel yang dapat tumbuh lagi bila ada rangsangan tertentu, 

misalnya untuk mengganti sel yang rusak atau mati, dan kembali masuk ke fase-S dan 

sel yang tetap tidak akan tumbuh sampai sel itu mati. 

b) Sel yang tumbuh terus 

Sel tumbuh terus dan masuk ke fase-S (Sukardja, 2000). Waktu yang 

diperlukan untuk pembelahan sel bervariasi. Pada umumnya perbedaan kecepatan 

dalam pembelahan sel terletak pada perbedaan lamanya waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tahap I (Mulyadi, 1997).  

2) Tahap II atau fase-S (Synthetic phase) 

Tahap ini disebut tahap S karena pada tahap ini disintesis DNA (Mulyadi, 

1997). Pembentukan rantai DNA baru menjadi rantai ganda, protein, dan enzim untuk 

persiapan fase-M berikutnya. Replikasi DNA terjadi dengan bantuan enzim DNA-

polimerase. Tahap ini berlangsung kurang lebih 6-8 jam (Sukardja, 2000). 

3) Tahap III atau fase G2 (Growth phase-2) 

Tahap ini disebut interval premitosis atau fasa pascasintesis. Pada tahap ini, 

disintesis asam ribonukleat (RNA) dan protein (Mulyadi, 1997). Pembentukan RNA, 

protein dan enzim untuk persiapan fase-M berikutnya. Tahap III lebih pendek 

daripada tahap S, berlangsung antara 1-2 jam (Sukardja, 2000). 

4) Tahap IV atau tahap M 

Pada tahap ini aktivitas sintesis sangat rendah karena sel mengadakan 

mitosis, kromosom membelah manjadi dua. Berdasarkan morfologinya proses ini 
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dapat dibagi menjadi 4 subfase, yaitu : profase, metafase, anafase dan telofase 

(Mulyadi, 1997). 

Pengetahuan tentang siklus pertumbuhan sel adalah sangat penting dalam 

pengobatan kanker dengan sitostatika, karena sebagian obat bekerja secara spesifik 

pada fase-fase tertentu dari pertumbuhan sel (Sukardja, 2000). 

d. Karsinogenesis 

Karsinogenesis merupakan suatu proses timbulnya kanker, terjadi melalui 

mekanisme multi tahap akibat akumulasi ketidaknormalan pada sistem regulasi sel 

(King, 2000). Proses ini menyebabkan perubahan pada struktur DNA yang bersifat 

reversibel. Karsinogenesis dapat terjadi karena suatu karsinogen (Mulyadi, 1997). 

1) Karsinogenesis karena faktor fisik 

Faktor fisika penyebab kanker yaitu radiasi. Radiasi dapat menyebabkan 

terjadinya ikatan kovalen antara T (timin) yang terdapat pada serat DNA yang sama 

sehingga akan terbentuk timin dimer. Setelah terjadi perubahan pada molekul DNA, 

dan terjadi perubahan yang ireversibel dan sel tetap hidup, maka mulai terjadi tahap 

permulaan karsinogenesis (Mulyadi, 1997). 

2) Karsinogenesis karena virus 

Virus kanker yang mengandung DNA atau RNA jika dapat bergabung 

dengan DNA sel, maka DNA sel akan mengalami perubahan. Virus kanker 

(protoonkogen) memerlukan senyawa karsinogen untuk menjadi aktif (onkogen). 

Selain itu genom virus sudah ada pada sel normal, dengan adanya radiasi dan asap 

rokok akan menyebabkan genom virus menjadi aktif dan mulai terjadi karsinogenesis 

(Mulyadi, 1997). 
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3) Karsinogenesis karena zat kimia mutagenik 

Senyawa karsinogen memerlukan aktivasi suatu enzim yang terdapat dalam 

jaringan tubuh. Bentuk aktif ini merupakan suatu elektrofilik yang dapat membentuk 

ikatan kovalen dengan nukleofilik pada makromolekul dalam sel yaitu DNA, RNA 

atau protein. Aktivasi senyawa karsinogen ini dapat juga dilakukan oleh mikroflora 

dalam usus misalnya aktivasi dimetilnitrosamin. Setelah terjadi penggabungan antara 

karsinogen dengan molekul DNA atau RNA dimulailah proses karsinogenesis, yaitu 

terjadi perubahan pada sel-sel normal menjadi sel-sel kanker (Mulyadi, 1997). 

Saat sel epitel terus berkembang (berproliferasi), genetik sel bisa berubah 

akibat adanya pengaruh karsinogen. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya penekanan 

(supresi) terhadap proses proliferasi sel. Perubahan sel menjadi ganas juga 

melibatkan gen-gen yang mengatur pertumbuhan sel sehingga mengakibatkan sel 

tumbuh tidak terkendali. Perkembangan sel normal menjadi sel kanker melalui : 

a) Tahap I (tahap inisiasi) 

b) Tahap II (tahap promosi) 

c) Tahap III (tahap progresif) 

 

5. Sel Myeloma 

Myeloma atau sering disebut Multipel Myeloma (MM) merupakan suatu 

penyakit yang ditandai dengan proliferasi secara terus-menerus suatu sel plasma. Sel-

plasma secara normal ada di dalam sumsum tulang sehingga sering dikatakan sebagai 

tumor ganas pada tulang yang sering ditemukan (Sodeman, 1995). Myeloma 
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(plasmacytoma) merupakan neoplasma dari sel yang mampu memproduksi antibodi 

(Mahardika, 2003).  

Myeloma yang dikultur pertama kali diambil dari Merwin Plasma Sel 

Tumor-11 (MPC-11) yang diisolasi dari mencit Balb/c koleksi J. Fahey pada tahun 

1967 oleh R. Laskov dan M.D. Scharff. Sel tumor ini diadaptasi ke dalam kultur 

secara terus-menerus sampai 6 kali dan dipelihara dalam Erlenmeyer yang berisi 

Dulbecco’s dengan asam amino non esensial dan 20% serum kuda yang inaktif. Sel 

Myeloma ini menyerupai sel tumor induk yang dapat memproduksi IgG2b 5-6 µg 

persel permenit. Waktu pembelahan kurang lebih 17 jam (Aceka, 2003). 

Sel Myeloma biasanya ditumbuhkan dalam media RPMI 1640. Media ini 

mengandung garam-garam yang diperlukan, asam amino dan vitamin untuk 

pertumbuhan sel. Beberapa media RPMI mengandung bikarbonat atau hepes, 

glutamin dan serum sebagai bahan tambahan esensial, dapat juga ditambahkan 

antibiotik dan 2-mercapto etanol sebagai bahan tambahan non esensial. Sel Myeloma 

yang akan digunakan untuk fusi hendaknya diambil dari stok sel dalam liquid 

nitrogen dan ditumbuhkan paling tidak enam hari sebelum fusi (Mahardika, 2003). 

 

6. Uji Sitotoksik 

Uji sitotoksik adalah uji in vitro dengan menggunakan kultur sel yang 

digunakan untuk mendeteksi adanya aktivitas antineoplastik dari suatu senyawa 

dengan tujuan untuk mendapatkan obat-obat sitostatik. Sistem ini merupakan uji 

kualitatif dengan cara menetapkan kematian sel. 
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Uji sitotoksik digunakan secara luas menggantikan uji toksisitas secara in 

vivo yang menggunakan hewan. Faktor pendorong penggantian uji toksisitas yang 

menggunakan hewan dengan uji sitotoksik, antara lain uji sitotoksik in vitro sebagai 

tahap awal mengembangkan obat baru lebih ekonomis daripada uji toksisitas 

menggunakan hewan. Selain itu, keterbatasan model binatang berkaitan dengan 

perbedaan metabolisme untuk dikorelasikan hasilnya pada manusia dan juga karena 

alasan faktor moralistik menggunakan binatang untuk percobaan (Freshney, 1986). 

Uji sitotoksik secara in vitro bisa dilakukan dengan beberapa cara, salah 

satunya dengan metode MTT assay. MTT assay adalah suatu standar kolorimetri 

dalam laboratorium untuk menentukan pertumbuhan sel. Metode ini juga digunakan 

untuk menentukan sitotoksisitas dari suatu obat dan bahan-bahan lain yang toksik. 

MTT atau 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide adalah suatu 

garam tetrazolium yang berwarna kuning. Zat ini direduksi menjadi formazan yang 

berwarna ungu oleh mitokondria dari sel yang hidup (Gambar 2). Garam formazan ini 

dapat dilarutkan dengan suatu larutan dimethyl sulfoxide dalam etanol suasana asam 

atau larutan sodium dodecyl sulfate dalam HCl. Larutan tersebut ditambahkan untuk 

melarutkan warna ungu formazan yang tidak larut manjadi larutan berwarna. 

Absorbansi dari larutan tersebut bisa dibaca pada panjang gelombang tertentu 

(biasanya antara 500 – 600 nm) dengan suatu alat ELISA reader. Reduksi MTT 

menjadi garam formazan terjadi jika enzim reduktase dalam mitokondria dalam 

keadaan aktif. Reduksi dalam sel melibatkan reaksi enzimatik dengan NADH atau 

NADPH yang dihasilkan oleh sel hidup, sehingga menghasilkan endapan yang tidak 

larut (Mosmann, 1983). 
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MTT (kuning)     Formazan (ungu) 

  Gambar 2. Reaksi MTT menjadi Formazan (Mosmann, 1983) 
 

 

E. LANDASAN TEORI 

RIPs merupakan protein tanaman yang digunakan sebagai agen antiviral dan 

antiproliferatif dalam preparasi suatu immunotoksin. Protein ini mempunyai aktivitas 

menarik sebagai imunotoksin yang toksik terhadap sel kanker setelah dikonjugasikan 

dengan antibodi monoklonal (Roncuzzi et al, 1996). 

Berbagai macam RIPs telah ditemukan kurang lebih dari 50 spesies tanaman 

yang mewakili 13 familia, di antaranya Euphorbiaceae, Leguminosae, Cucurbitaceae 

dan Nictaginaceae (Hartley et al, 1996). Salah satu tanaman yang mengandung 

protein sejenis RIPs adalah tanaman Kucing-kucingan (Acalypha indica L.) dari 

familia Euphorbiaceae. 

Aktivitas enzimatik ekstrak protein bagian daun dan bunga Acalypha indica 

dilaporkan dapat memotong DNA superkoil untai ganda (Kurnyawan, 2006). Ekstrak 

protein daun pada kadar 93,63 µg/µl mampu memotong DNA superkoil untai ganda 

menjadi bentuk nick circular dan bentuk linier, sedangkan ekstrak protein bunga telah 

berhasil memotong DNA superkoil untai ganda pada kadar 51,47 µg/µl menjadi 
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bentuk nick circular. Adanya aktivitas-aktivitas tersebut memberikan hasil bahwa 

tanaman tersebut memiliki potensi sebagai antikanker. 

Ekstrak protein dari daun dan bunga Acalypha indica tersebut perlu 

dilakukan pemurnian agar diperoleh protein yang lebih murni. Pemurnian protein 

dilakukan dengan fraksinasi bertingkat menggunakan garam amonium sulfat. Hal ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan protein yang lebih murni dan tiap fraksinya 

mempunyai kandungan protein yang berbeda karena perbedaan kelarutan. Adanya 

protein yang lebih murni, akan berpengaruh pada aktivitas sitotoksik dari fraksi 

protein daun dan fraksi protein bunga Acalypha indica, sehingga perlu dilakukan uji 

sitotoksik untuk membuktikan adanya aktivitas terhadap sel kanker terkait kandungan 

RIPs dalam tanaman Acalypha indica. 

 

F. HIPOTESIS 

Fraksi protein daun dan fraksi protein bunga Kucing-kucingan (Acalypha 

indica L.) mempunyai aktivitas sitotoksik terhadap sel Myeloma terkait kandungan 

protein sejenis RIPs dalam tanaman tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




