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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kanker adalah suatu kondisi dimana sel telah kehilangan pengendalian dan

mekanisme normalnya, sehingga mengalami pertumbuhan yang tidak normal, cepat

dan tidak terkendali. Kanker payudara (Carcinoma mammae) adalah suatu penyakit

neoplasma yang ganas yang berasal dari parenchyma (Anonima, 2007).

 Angka kejadian kanker payudara jauh lebih besar pada wanita dibanding

laki-laki. Kemungkinan laki-laki terkena kanker payudara adalah 1 : 100 dari wanita

(King, 2000). Di negara-negara maju, satu dari delapan wanita menderita kanker

payudara. Menurut WHO, lebih dari 1.000.000 kasus terjadi setiap tahun dan lebih

dari setengahnya terdapat di negara-negara berkembang (Aapro, 2001). Di Indonesia,

kanker payudara menempati posisi kedua (12,10 %) setelah kanker leher rahim

(19,18 %). Berdasarkan sepuluh kanker primer pada wanita di Indonesia, kanker

payudara juga menempati posisi kedua (17,77 %) setelah kanker leher rahim

(28,66 %) (Tjindarbumi and Mangunkusumo, 2002).

 Penggunaan kemoterapi belum memberikan hasil yang optimal karena obat

tersebut bekerja tidak spesifik. Pembedahan umumnya tidak efektif lagi untuk sel

yang telah mengalami metastasis. Penyinaran seringkali tidak efektif dan tidak aman

untuk sel-sel yang normal, sehingga perlu dikembangkan upaya penemuan obat baru

dari alam (Supardjan dan Meiyanto, 2002).

 Obat antikanker yang ideal seharusnya cepat membunuh sel kanker tanpa

membahayakan jaringan normal. Sampai sekarang belum ditemukan obat-obatan
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yang memenuhi kriteria sehingga perlu dikembangkan obat baru yang mempunyai

efek terapi yang baik (Katzung, 1995). Penelitian untuk mendapatkan obat

antikanker antara lain dilakukan dengan menggali senyawa-senyawa alam yang

berasal dari tumbuh-tumbuhan, khususnya yang selama ini telah dipercaya oleh

sebagian masyarakat sebagai obat tradisional penyakit kanker. Hal tersebut

dikarenakan kecenderungan masyarakat untuk kembali ke alam (back to nature)

semakin tinggi dengan lebih memilih menggunakan obat-obatan tradisional.

Keanekaragaman hayati Indonesia sangat berpotensi dalam penemuan

senyawa baru yang berkhasiat sebagai antikanker. Salah satunya adalah famili

Polypodiaceae. Tanaman sisik naga merupakan salah satu tanaman obat tradisional.

Sisik naga dapat ditemukan di seluruh daerah Asia Tropik, merupakan tumbuhan

epifit tetapi bukan parasit karena dapat membuat makanan sendiri. Secara empiris

tanaman ini digunakan sebagai obat kanker payudara. Dalam herba sisik naga

terkandung senyawa saponin, polifenol, tanin dan flavonoid (Hariana, 2006). Kanker

payudara merupakan penyakit yang banyak diderita wanita di Indonesia setelah

kanker leher rahim. Oleh karena itu, perlu diteliti efek sitotoksik dari herba sisik

naga terhadap sel kanker payudara T47D.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah: apakah

ekstrak etanol 70 % herba sisik naga (Drymoglossum piloselloides Presl.)

mempunyai efek sitotoksik terhadap sel T47D?
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C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek sitotoksik ekstrak etanol 70 %

herba sisik naga terhadap sel T47D.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tanaman Sisik Naga

a. Sistematika tanaman sisik naga adalah sebagai berikut:

Divisio : Pteridophyta

Classis  : Pteridopsida

Ordo  : Polypodiales

Familia : Polypodiaceae

Genus : Drymoglossum

Spesies : Drymoglossum piloselloides Presl. (Anonimc, 2007)

b. Nama lain sisik naga

1) Nama daerah: picisan, sisik naga, sakat ribu-ribu (Sumatera); pakis duwitan

(Jawa); paku duduwitan (Sunda).

2) Nama asing : dubbeltjesvaren, duiteblad, duitvaren (Belanda); bao shu lian

(Cina) (Hariana, 2006).

c. Morfologi tanaman

Sisik naga merupakan tumbuh-tumbuhan epifit kecil dengan akar rimpang

tipis, merayap jauh. Daun satu sama lain tumbuh pada jarak yang pendek, tangkai

pendek, tidak terbagi, pinggir utuh, berdaging atau seperti kulit, permukaan buah

tidak berbulu sama sekali atau sedikit. Tumbuh-tumbuhan ini tersebar di seluruh

Asia Tropik, di daerah dengan musim kering yang banyak hujan, dari daerah datar
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hingga ± 1000 m di atas permukaan laut, tumbuh secara umum pada batang, dahan

pohon dan perdu yang daunnya tidak begitu lebat (Heyne, 1987).

d. Kandungan kimia

Sisik naga mengandung saponin, polifenol, minyak atsiri, triterpen, fenol,

flavonoid, gula, dan tanin (Hariana, 2006).

e. Kegunaan tanaman

Seluruh tanaman sisik naga, baik segar maupun yang dikeringkan, dapat

digunakan untuk mengatasi beragam penyakit seperti: radang gusi, sariawan,

pendarahan, rematik pada jaringan lunak, TBC paru-paru disertai batuk darah, dan

kanker payudara (Hariana, 2006). Sisik naga dapat juga digunakan untuk pengobatan

gondongan (parotitis), sakit kuning (jaundice), sakit perut, sembelit, keputihan.

Pemakaian luar untuk penyakit kulit, seperti kudis dan kurap (Dalimartha, 2002).

2. Kanker

a. Tinjauan Umum Kanker

Kanker adalah segolongan penyakit yang ditandai dengan pembelahan sel

yang tidak terkendali dan kemampuan sel-sel tersebut untuk menyerang jaringan

biologis lainnya, baik dengan pertumbuhan langsung di jaringan yang bersebelahan

(invasi) atau dengan migrasi sel ke tempat yang jauh (metastasis). Pertumbuhan yang

tidak terkendali tersebut disebabkan kerusakan DNA, menyebabkan mutasi di gen

vital yang mengontrol pembelahan sel. Beberapa mutasi mungkin dibutuhkan untuk

mengubah sel normal menjadi sel kanker. Mutasi-mutasi tersebut sering diakibatkan

agen kimia maupun fisik yang disebut karsinogen. Mutasi dapat terjadi secara

spontan (diperoleh) ataupun diwariskan (mutasi germline) (Anonimd, 2007).
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Kanker merupakan suatu tumor atau neoplasma atau neoblastoma, yang

terdiri dari tumor jinak (benign) dan tumor ganas (malignant). Perbedaan antara

tumor ganas dan tumor jinak disamping faktor masa pertumbuhannya adalah tumor

ganas bersifat infiltratif, sedangkan tumor jinak ekspansif. Tumor ganas bersifat

residif yang berarti dapat kambuh, sedangkan tumor jinak tidak residif. Tumor ganas

metastasis dan tumor jinak tidak demikian. Perbandingan antara intisel dengan

sitoplasma tumor ganas 1:1, sedangkan tumor jinak 1:4 (sama dengan sel normal).

Adanya pleomorfi yaitu bentuk dan ukuran inti sel yang berbeda-beda pada tumor

ganas, terdapat pula sel etia yaitu sel yang mempunyai inti lebih dari satu. Pada

tumor ganas sudah tidak ada anaplasi (dediferensiasi) yang berarti kehilangan untuk

diferensiasi sel. Disamping itu tumor ganas telah kehilangan polaritas yaitu

perbedaan antara bagian atas dengan bawah atau bagian depan dengan belakang

(Mulyadi, 1997). Kanker dikenal dengan beragam jenis dan tidak hanya satu organ

yang diserang namun lebih dari satu seperti limfe, darah, sumsum, dan otak (Tjay

dan Rahardja, 1985). Bentuk-bentuk tumor menurut jaringan tempat neoplasma

berasal yaitu:

1) Adenoma: benjolan maligna pada kelenjar, misalnya pada prostat dan mamma.

2) Limfoma: kanker pada kelenjar limfe, misalnya penyakit (non) Hodgkin dan P.

Burkitt yang beciri benjolan rahang.

3) Sarkoma: neoplasma ganas yang berasal pembuluh darah, jaringan ikat, otot atau

tulang, misalnya sindroma Kaposi, suatu tumor pembuluh di bawah kulit tungkai

bawah dengan bercak-bercak merah.

4) Leukemia: kanker darah yang berhubungan dengan produksi leukosit yang

abnormal tinggi dan eritrosit sangat berkurang.
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5) Myeloma: kanker pada sumsum tulang, misalnya penyakit Kahler (multiple

myeloma) dengan pertumbuhan liar sel-sel plasma di sumsum.

6) Melanoma: neoplasma kulit yang luar biasa ganasnya, terdiri dari sel-sel pigmen,

yang dapat menyebar dengan pesat.

b. Sifat Kanker

Menurut Sukardja (2000), kanker mempunyai berbagai sifat umum,

diantaranya adalah :

1) Heterogenitas

Populasi sel dalam suatu tumor tidak homogen, tetapi heterogen, walaupun

semua berasal dari satu sel yang sama. Heterogenitas ini terjadi karena sel-sel kanker

tumbuh dengan cepat, sehingga belum dewasa, belum matang telah mengalami

mitosis, terus membiak sehingga semakin lama semakin banyak keturunan sel yang

makin jauh menyimpang dari sel asalnya, yang menimbulkan bentuk yang bervariasi.

2) Tumbuh autonom

Sel kanker tumbuh terus tanpa batas (immortal), liar, terlepas dari kendali

pertumbuhan normal sehingga terbentuk suatu tumor yang terpisah dari bagian tubuh

yang normal. Tumor dapat menimbulkan kelainan bentuk dan gangguan fungsi organ

yang ditumbuhinya. Sel-sel normal setelah beberapa generasi akan berhenti tumbuh.

Hanya sel yang disebut stem sel masih mempunyai kemampuan tumbuh, bila ada

rangsangan untuk tumbuh.

3) Mendesak dan merusak sel-sel normal di sekitarnya

Sel-sel tumor mendesak (ekspansif) sel-sel normal di sekitarnya, yang

berubah menjadi kapsul yang membatasi pertumbuhan tumor. Pada tumor jinak

kapsul itu berupa kapsul sejati yang memisahkan gerombolan sel tumor dengan sel-
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sel normal, sedangkan pada tumor ganas berupa kapsul palsu, karena kapsul itu dapat

ditembus atau diinfiltrasi oleh sel-sel kanker.

4) Dapat bergerak sendiri (amoeboid)

Sel–sel kanker itu dapat bergerak sendiri seperti amoeba dan lepas dari

gerombolan sel-sel tumor induknya, masuk diantara sel-sel normal di sekitarnya. Hal

ini menimbulkan:

a) Infiltrasi atau invasi ke jaringan atau organ disekitarnya

Sel-sel kanker dapat tumbuh di jaringan sekitarnya, menimbulkan perlekatan-

perlekatan, obstruksi saluran-saluran tubuh.

b) Metastase atau anak sebar di kelenjar limfe atau di organ lainnya

Sel-sel kanker dapat masuk kedalam pembuluh limfe dan bersama aliran limfe masuk

ke kelenjar limfe dan tumbuh sebagai anak sebar di kelenjar limfe (penyebaran

limfogen). Sel-sel kanker dapat pula masuk kedalam pembuluh darah dan bersama

aliran darah beredar keseluruh tubuh (penyebaran hematogen).

5) Tidak mengenal koordinasi dan batas-batas kewajaran

Ketidakwajaran itu antara lain disebabkan oleh :

a) Kurang daya adesi dan kohesi

Karena kurangnya daya adesi dan kohesi sel-sel kanker itu mudah lepas dari

gerombolan sel-sel induknya dan dapat bergerak menyusup di antara sel-sel normal.

b) Tidak mengenal kontak inhibisi

Sel-sel normal akan berhenti tumbuh jika ada kontak dengan sel normal disekitarnya,

sedang sel kanker tidak.
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c) Tidak mengenal tanda posisi

Sel-sel normal akan berhenti tumbuh jika berada pada tempat atau posisi yang

tidak semestinya, sedangkan sel kanker tidak, sehingga dapat timbul anak sebar

(metastase).

d) Tidak mengenal batas kepadatan

Sel normal akan berhenti tumbuh jika kepadatan sel telah mencapai konsistensi

tertentu, sedang sel kanker tidak.

6) Tidak menjalankan fungsinya yang normal

Sel-sel kanker merusak fungsi organ yang ditumbuhinya. Hal ini antara lain

karena:

a) Membran sel kanker tidak mengandung fibronektin yaitu suatu glukoprotein yang

dapat menghambat pertumbuhan sel, kadar kalsium kurang, muatan listrik

kurang.

b) Sel kanker dapat membentuk hormon, enzim dan protein yang pada pertumbuhan

sel normal hanya diproduksi oleh sel-sel tertentu saja.

c. Siklus Sel

Pertumbuhan  sel  menunjukkan adanya  perubahan  ukuran  sel dan

merupakan  hasil  akhir  dari  proses-proses yang berpengaruh  pada kehidupan sel

tersebut seperti proliferasi, diferensiasi dan kematian sel. Sel kanker seringkali

dikatakan sebagai sel yang berproliferasi lebih cepat dibandingkan dengan keadaan

normalnya (King, 2000). Sel kanker dapat berada dalam tiga keadaan yaitu sedang

membelah (siklus proliferatif), dalam keadaan istirahat (tidak membelah), dan secara

permanen tidak membelah (Nafrialdi dan Gan, 1995). Sel kanker yang sedang

membelah terdapat dalam 4 (empat) fase (Gambar 1), yaitu :
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1) Fase Pasca Mitosis (G1)

Fase ini dipersiapkan suatu interval dalam proses pembelahan sel, dan

dimulai sintesis asam deoksiribonukleat (DNA) (Mulyadi, 1997). Pada fase G1, sel

anak baru berupa untai tunggal DNA yang terbentuk setelah mitosis akan tumbuh

menjadi sel dewasa membentuk protein, enzim, dan sebagainya (Sukardja, 2000).

2) Fase Sintesis DNA (S)

Fase ini merupakan saat terjadinya replikasi DNA. Dalam fase S berlangsung

perbaikan DNA yang dapat untuk mencegah berkembangnya generasi kanker. Fase

ini berlangsung kira-kira 6-8 jam (Mulyadi, 1997).

3) Fase Pra Mitosis (G2)

Sel yang telah masuk dalam fase pra mitosis ini memiliki ciri-ciri : sel

berbentuk tetraploid, mengandung DNA dua kali lebih banyak daripada fase lain dan

masih berlangsung sintesis RNA dan protein (Nafrialdi dan Gan, 1995).

4) Fase Mitosis

Sewaktu mitosis berlangsung (fase M) sintesis protein dan RNA berkurang

secara tiba-tiba, berlangsung pemisahan sel menjadi dua sel anakan dengan sifat dan

karakteristiknya yang sama induknya (Nafrialdi dan Gan,1995). Berdasarkan

morfologinya proses ini dapat dibagi menjadi 4 subfase yaitu profase, metafase,

anafase dan telofase. Fase ini berlangsung sekitar 30-60 menit (Mulyadi, 1997).

Siklus sel dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Siklus Sel. Siklus sel 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)

(Anonime, 2007)

d. Karsinogenesis

Karsinogenesis  adalah suatu proses perubahan struktur DNA yang bersifat

irreversible, sehingga terjadi kanker (Mulyadi, 1997). Salah satu faktor terbentuknya

kanker kerena adanya sel epitel yang terus berkembang (berproliferasi). Saat

berproliferasi, genetik sel bisa berubah akibat adanya pengaruh agen karsinogen yang

menyebabkan hilangnya penekanan terhadap proses proliferasi sel. Perubahan sel

menjadi ganas juga melibatkan gen-gen yang mengatur pertumbuhan sel, akibatnya

sel berkembang tidak terkendali (Dalimartha, 2004). Kanker terjadi melalui beberapa

tingkat yaitu:

1) Fase inisiasi: DNA dirusak akibat radiasi atau zat karsinogen (radikal bebas).

Zat-zat insiator ini mengganggu proses reparasi normal, sehingga terjadi mutasi

DNA dengan kelainan pada kromosomnya.
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2) Fase promosi: zat karsinogen tambahan (co-carcinogens) diperlukan sebagai

promotor untuk mencetuskan proliferasi sel, dengan demikian sel-sel rusak

menjadi ganas.

3) Fase progresi: gen-gen pertumbuhan yang diaktivasi oleh kerusakan DNA

mengakibatkan mitosis dipercepat dan pertumbuhan liar dari sel-sel ganas (Tjay

dan Rahardja, 1985).

e. Penanggulangan Kanker

Secara umum, pengobatan kanker dilakukan dengan cara pembedahan

(operasi), penyinaran (radioterapi), peningkatan daya tahan tubuh (imunoterapi)

(Mangan, 2003). Operasi yaitu pengambilan daerah yang terserang kanker sedangkan

radiasi yaitu penyinaran dengan sinar x berkekuatan tinggi yang dapat dilakukan

secara internal maupun eksternal (Riono, 1999). Terapi hormon (dengan cara

menggunakan bahan-bahan alami yang mampu merangsang sistem kekebalan tubuh

agar mampu melawan sel kanker) dan pemberian obat antineoplastik atau antikanker

(kemoterapi) (Kardinan, 2003). Obat antikanker seharusnya dapat membunuh sel

kanker tanpa membahayakan jaringan sel normal. Penggunaan obat perlu

dipertimbangkan untuk mendapatkan efek terapi yang baik (Katzung, 1997).

f. Obat Antikanker

Obat antikanker dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yang pertama

yaitu obat yang kerjanya memperlihatkan toksisitas selektif terhadap fase-fase

tertentu dari siklus sel yang disebut zat cell cycle specific (CCS) dan yang kedua

ialah zat cell cycle nonspecific (CCNS). Obat antikanker secara umum jika ditinjau

dari aspek dasar kerja obat dibagi menjadi 5 golongan:
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1) Antimetabolit

Antimetabolit adalah obat-obat CCS yang sebagai senyawa endogen karena

strukturnya analog, dapat bekerja sebagai antagonis asam folat (metotreksat),

antagonis purin (merkaptopurin, tioguanin), antagonis pirimidin (fluorourasil,

sitarabin) (Katzung, 1995).

2) Zat pengalkil

Sifat antikanker dari zat pengalkil ini terutama didasarkan pada alkilasi asam

nukleat, alkilator biasanya mempunyai dua gugus fungsi setelah pengaktifannya

menjadi karbonium. Disamping bereaksi dengan protein, zat ini bereaksi juga dengan

guanin DNA dan menyebabkan perubahan DNA dibeberapa tempat (pembentukan

sambung silang, pembentukan pasangan basa yang abnormal, pemutusan rantai

DNA, hal ini akan mengakibatkan terganggunya asam nukleat dan pembelahan sel

(Nafrialdi dan Gan, 1995). Alkilator termasuk sejumlah besar obat-obat CCNS,

termasuk nitrogen mustar (mekloretamin, siklofosfamid), nitrosourea (karmustin,

lomustin), dan alkilsulfonat (busulfan) bersifat sitotoksik dengan membentuk zat

antara imonium atau karbonium yang reaktif yang bekerja mengadakan alkilasi

kelompok basa-DNA nukleofilik terutama purin (Katzung, 1995).

3) Hormon

Merupakan zat yang pertama dipakai dalam pengobatan, bekerja secara

selektif sebagai penghambat kanker berdasarkan pada perilaku farmakokinetiknya

(Nafrialdi dan Gan, 1995). Hormon yang digunakan dalam kemoterapi kanker yaitu

steroid digunakan dalam tumor tertentu terutama yang mengandung protein reseptor

hormon dalam sitoplasma dengan kadar tinggi, glukokortikoid (prednison,

hidrokortison) digunakan secara luas dalam terapi kombinasi sebagai antikanker.
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Tamoksifen adalah senyawa antiestrogenik dan menghambat ikatan estrogen dari

reseptor estrogen sel-sel kanker yang sensitif pada estrogen (Katzung, 1995).

4) Alkaloid tanaman

Termasuk pada obat CCS (vinblastin dan vinkristin), obat jenis ini bekerja

secara spesifik pada fase mitosis (M). Zat ini akan berikatan dengan mikrotubulus

dan mengganggu pembentukan spindle sehingga kromosom tidak terpisah pada saat

mitosis. Merusak fungsi lain mikrotubulus (yaitu mobilitas dan transport membran)

dan aktivitas enzim (Rogers, 1990).

5) Antibiotik

Antibiotik digunakan sebagai obat antikanker karena sifat toksiknya dalam

menangani infeksi bakteri. Mekanisme penghambatan pertumbuhan kanker dengan

cara pengikatan pada DNA (Nafrialdi dan Gan, 1995). Beberapa golongan antibiotik

yang berbeda secara kimiawi mempunyai aktivitas antikanker termasuk antrasiklin

(doksorubisin, daunorubisin), bleomisin dan daktinomisin (Katzung, 1995).

3. Kanker Payudara

Pada 90 % wanita, kanker payudara pada fase awal bersifat asimptomatik dan

tidak menimbulkan nyeri. Kanker payudara biasanya didiagnosis dengan adanya

benjolan kecil berukuran kurang dari 2 cm. Pada tumor yang ganas, benjolan ini

bersifat soliter, unilateral, solid, keras dan tidak beraturan. Tanda yang kurang

umum adalah adanya abnormalitas pada puting dan retraksi. Pada kasus yang lebih

berat dapat terjadi edema kulit, kemerahan dan rasa panas pada jaringan payudara

(Dipiro et al., 2005).

Jaringan payudara merupakan jaringan yang sensitif terhadap tumbuhnya

kanker. Kanker umumnya terjadi pada jaringan yang sel-selnya aktif membelah,
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salah satunya adalah payudara. Pembelahan sel payudara dipacu oleh adanya hormon

estrogen. Pembelahan ini dapat meningkatkan resiko terjadinya kerusakan permanen

pada DNA. Gadis atau wanita muda yang belum pernah mengalami kehamilan, sel-

sel payudaranya belum mengalami pematangan secara sempurna. Sel payudara yang

belum mengalami pematangan secara sempurna lebih kuat mengikat karsinogen dan

tidak dapat mengatasi kerusakan DNA secara efisien seperti pada sel yang telah

matang sepenuhnya (Clark et al., 1997, cit. Nurcahya, 2007).

Kanker payudara (Carcinoma mammae) adalah suatu penyakit neoplasma

yang ganas yang berasal dari parenchyma. Penyebab spesifik kanker payudara masih

belum diketahui, tetapi terdapat banyak faktor yang diperkirakan mempunyai

pengaruh terhadap terjadinya kanker payudara diantaranya:

1) Faktor reproduksi, karakteristik reproduktif yang berhubungan dengan resiko

terjadinya kanker payudara adalah nuliparitas, menarche pada umur muda,

menopause pada umur lebih tua, dan kehamilan pertama pada umur tua.

2) Penggunaan hormon, hormon eksogen berhubungan dengan terjadinya kanker

payudara.

3) Radiasi, dengan radiasi ionisasi selama atau sesudah pubertas meningkatkan

terjadinya risiko kanker payudara.

4) Riwayat keluarga dan faktor genetik, terdapat peningkatan risiko keganasan ini

pada wanita yang keluarganya menderita kanker payudara (Anonima, 2007).

4. Sel T47D

Cell line adalah sel yang disubkultur dari primary cultures, yaitu sel yang

langsung berasal dari organ atau jaringan yang diperoleh dengan metode enzimatik

maupun secara mekanik dan dikultur dalam kondisi hormonal yang sesuai (Doyle
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and Griffiths, 2000). Sel T47D merupakan continous cell lines yang dikultur dari

jaringan epitel duktus payudara seorang wanita berusia 54 tahun. Sel ini dapat

ditumbuhkan dengan medium penumbuh DMEM dengan fetal bovine serum 10%

dan antibiotik bebas pada suhu 37ºC dan dapat tumbuh secara kontinyu, menempel

pada dasar flask (Anonimb, 2008).

Sel T47D merupakan sel kanker yang mengekspresikan reseptor estrogen

atau yang biasa disebut ER positif  serta mengekspresikan p53 yang telah termutasi.

Pada sel ini p53 mengalami missense mutation pada residu 194 (dalam zinc-binding

domain L2) sehingga p53 kehilangan fungsinya. Jika p53 tidak dapat mengikat

response element pada DNA, maka akan mengurangi atau menghilangkan

kemampuannya dalam meregulasi siklus sel dan memacu apoptosis

(Schafer et al., 2000).

5. Sitotoksik

Uji sitotoksisitas adalah uji toksisitas secara in vitro menggunakan kultur sel

yang digunakan dalam evaluasi keamanan obat, kosmetik, zat tambahan makanan,

pestisida dan digunakan juga untuk mendeteksi adanya aktivitas antineoplastik dari

suatu senyawa (Freshney, 1986). Senyawa sitotoksik adalah senyawa yang bersifat

toksik pada sel tumor  secara in vitro dan jika toksisitas ini ditransfer menembus sel

tumor in vivo senyawa tersebut mempunyai aktivitas antitumor (Evans, 2002).

Metode in vitro memberikan berbagai keuntungan, seperti: dapat digunakan

pada langkah awal pengembangan obat, hanya membutuhkan sejumlah kecil bahan

yang digunakan untuk kultur sel primer manusia dari berbagai organ target (ginjal,

liver, kulit) serta dapat memberikan informasi secara langsung efek potensial pada

sel target manusia (Doyle and Griffiths, 2000).
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Akhir dari uji sitotoksik dapat memberikan informasi konsentrasi obat

maksimal yang masih memungkinkan sel mampu bertahan hidup. Akhir dari uji

sitotoksisitas pada organ target memberikan informasi tentang perubahan yang

terjadi pada fungsi sel secara spesifik (Doyle and Griffiths, 2000). Penetapan jumlah

sel yang bertahan hidup pada uji sitotoksisitas dapat dilakukan dengan beberapa cara

yang seringkali didasarkan pada parameter kerusakan membran, gangguan sintesis

dan degradasi makromolekul, modifikasi kapasitas metabolisme serta perubahan

morfologi sel. Metode lain yang dapat digunakan adalah metode kolorimetrik

menggunakan suatu substrat yang akan dimetabolisme oleh sel menjadi produk

berwarna misal MTT {3-(4,5-dimetil tiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazolium bromida}

(Sladowsky et al., 1992, cit. Rokhman, 2007).

Uji sitotoksik dapat menggunakan parameter nilai IC50. Nilai IC50

menunjukkan nilai konsentrasi yang menghasilkan hambatan pertumbuhan sel

sebesar 50 % dari populasi dan menunjukkan potensi ketoksikan suatu senyawa

terhadap sel. Nilai ini merupakan patokan untuk melakukan uji pengamatan

kinetika sel. Nilai IC50 dapat menunjukkan potensi suatu senyawa sebagai

sitotoksik. Semakin besar harga IC50 maka senyawa tersebut semakin tidak toksik

(Melannisa, 2004).

6. MTT assay

Uji sitotoksisitas dengan metode MTT didasarkan pada aktivitas enzim yang

dapat diukur secara kolorimetri. Metode ini cepat, sensitif, akurat dan sejumlah besar

sampel dapat diuji secara otomatis menggunakan spektrofotometer. Metade ini

mengukur sel yang hidup (baik yang masih membelah ataupun tidak membelah) dan

juga aktivasi metabolik atau penghambatan sel (Doyle and Griffiths, 2000).
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Prinsip metode MTT adalah reaksi reduksi senyawa MTT oleh sistem

reduktase suksinat tetrazolium yang termasuk dalam rantai respirasi mitokondria

menjadi garam berwarna ungu yang disebut formazan (Doyle and Griffiths, 2000).

Reaksi reduksi tersebut terjadi di dalam sel yang masih hidup. Menurut Mosmann

(1983) garam tetrazolium  (MTT) dilarutkan dalam Phosphate-Buffered Saline (PBS)

5 mg/ml dan disaring untuk menghilangkan residu yang tidak larut. MTT

ditambahkan secara langsung pada plate yang berisi medium kultur sebanyak 10-100

µl dan kemudian diinkubasi selama kurang lebih 4 jam pada  37°C. Kristal formazan

berwarna ungu yang terbentuk terlarut dengan adanya penambahan isopropanol asam

(100 µl 0,04 N HCl dalam isopropanol) (Doyle and Griffiths, 2000) atau SDS 10 %

dalam  HCl 0,01 N (Tada et al., 1986). Selanjutnya dibaca absorbansinya pada

panjang gelombang 550 nm (Mosmann, 1983). Intensitas warna ungu yang terbentuk

berbanding langsung dengan jumlah sel yang aktif melakukan metabolisme

(Sigma, 1999).

7. Ekstraksi

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari

simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya

matahari langsung (Anonim, 1979). Ragam ekstraksi yang tepat bergantung pada

tekstur dan kandungan air bahan tumbuhan yang diekstraksi dan pada jenis senyawa

yang diisolasi (Harborne, 2000).

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 bahan mentah obat merupakan faktor utama yang dipertimbangkan
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dalam memilih metode ekstraksi (Ansel, 1989). Kelarutan dan stabilitas bahan

kandungan tumbuhan merupakan sifat yang penting untuk memperoleh sediaan obat

yang tepat, oleh karena banyak bahan tumbuhan larut dalam air atau alkohol

sehingga air atau etanol menjadi acuan cairan pengekstraksi (Voight, 1994).

Cara ekstraksi dapat dilakukan dengan teknik maserasi. Maserasi dilakukan

dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan

menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif,

zat aktif akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di

dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar.

Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan

di luar sel dan di dalam sel. Tehnik ini biasanya digunakan  jika kandungan organik

yang ada dalam bahan-bahan tumbuhan tersebut cukup tinggi dan telah diketahui

jenis pelarut yang dapat melarutkan dengan baik senyawa-senyawa yang akan

diekstraksi atau diisolasi. Kelemahan teknik ini yakni adanya kejenuhan konsentrasi

larutan penyari (Anonim, 1986).

E. Keterangan Empiris

Secara empiris tanaman sisik naga digunakan oleh masyarakat sebagai obat

kanker payudara, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data

ilmiah mengenai efek sitotoksik herba sisik naga terhadap sel T47D.
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