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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kanker disebut juga neoplasma, adalah suatu penyakit pertumbuhan sel karena

di dalam organ tubuh timbul dan berkembang biak sel-sel baru yang tumbuh

abnormal, cepat, dan tidak terkendali dengan bentuk, sifat, dan gerakan yang berbeda

dari sel asalnya. Sel kanker akan terus membelah diri karena lepas dari pengendalian

pertumbuhan, dan tidak lagi menuruti hukum-hukum pembiakan (Dalimartha, 2002).

Kanker merupakan salah satu ancaman utama dibidang kesehatan. Menurut

WHO (World Healthy Organization) setiap tahun jumlah penderita kanker di dunia

bertambah 6,25 juta orang. Dua pertiga dari penderita kanker di dunia berada di

negara-negara yang sedang berkembang (Anonim, 1994). Penyakit degeneratif ini

semula diduga hanya menjadi masalah di negara maju. Namun dari penelusuran

tentang penyakit degeneratif tersebut yang ada justru terjadi di masyarakat negara

berkembang, termasuk Indonesia (Anonim, 2005).

Kanker dapat tumbuh di semua sel atau jaringan tubuh. Oleh karena itu, dikenal

bermacam-macam jenis kanker, tergantung sel atau jaringan tempat tumbuhnya.

Salah satu diantaranya adalah kanker sel darah putih (leukemia) (Dalimartha, 2002).

Obat antikanker yang telah digunakan umumnya bersifat tidak selektif, karena

selain memiliki khasiat sebagai antikanker obat tersebut juga bersifat merusak sel-sel

yang mempunyai pertumbuhan normal (Anonim, 2000). Sedangkan pada pengobatan
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kanker dengan menggunakan tekhnik kemoterapi hanya efektif untuk beberapa

periode waktu saja (Meiyanto, 2003). Sehingga hal tersebut mendorong para peneliti

untuk melakukan penelitian guna mencari obat antikanker yang memiliki toksisitas

yang selektif terhadap sel kanker tanpa merusak sel normal (Ganiswara dan Nafrialdi,

1995).

Penggunaan tumbuhan sebagai obat di Indonesia telah berlangsung lama dan

masyarakat menggunakannya secara turun temurun berdasarkan pengalaman dan

sifatnya masih terbatas tradisional dan belum banyak diketahui kandungan senyawa

dan manfaat lainnya. Hanya beberapa spesies yang telah diketahui kandungannya dari

1260 spesies tanaman obat yang ada di Indonesia (Aryanti, 2005).

Salah satu tumbuhan yang sudah diteliti dan mempunyai efek sitotoksik

terhadap sel kanker manusia adalah genus Shorea (Hakim et al., 2003). Oleh karena

itu dilkukan penelitian lebih lanjut terhadap tumbuhan Shorea accuminatissima

untuk mengetahui efeknya sebagai sitotoksik terhadap sel kanker.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini diarahkan untuk menjawab

permasalahan apakah isolat A fraksi semi polar ekstrak metanol dari kulit batang

meranti kuning (S. accuminatisima) memiliki efek sitotoksik terhadap sel Murin

leukemia P-388?
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C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek sitotoksik isolat A fraksi semi

polar ekstrak metanol dari kulit batang meranti kuning (S. accuminatisima) terhadap

sel Murin leukemia P-388.

D. Tinjauan Pustaka

1. Taksonomi S. accuminatisima (meranti kuning)

tumbuhan S. accuminatissima termasuk subgenus Shorea (Ashton, 1983).

Taksonomi tumbuhan S. accuminatissima adalah sebagai berikut :

divisio : Magnoliophyta

sub-divisio : Angiospermae

kelas : Magnoliopsida

sub-kelas : Dilleniidae

ordo : Theales

famili : Dipterocarpaceae

genus : Shorea

sub-genus : Shorea

spesies : Shorea accuminatissima

(Newman et al., 1999)
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2. Ilmu Kimia Tumbuhan Shorea

Tumbuhan Shorea mempunyai kandungan metabolit sekunder yang kaya akan

senyawa fenolik kelompok oligomer resveratrol juga mengandung senyawa fenolik

lainnya seperti senyawa kelompok flavonoid dan senyawa turunan asam fenolat, dan

juga senyawa non fenolik yaitu senyawa terpenoid (Ito, 2004).

3. Ekstrak

Ekstraksi adalah pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau

cairan dengan bantuan pelarut yang sesuai (Ansel, 1989). Pemisahan ini terjadi atas

dasar kemampuan pelarut yang berbeda dari komponen-komponen dalam campuran.

Ragam ekstraksi yang tepat tentu tergantung pada tekstur dan kandungan air pada

tumbuhan yang diekstraksi (Voight, 1995).

Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari bahan

mentah obat atau simplisia dan daya penyesuaian dengan tiap macam metode

ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau mendekati

sempurna dari obat atau simplisia (Ansel, 1989). Salah satu metode penyarian dalam

proses ekstraksi adalah dengan maserasi (Anonim, 2000).

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut

dengan beberapa kali pengocokan/pengadukan pada temperatur ruangan/kamar

(Anonim, 2000). Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam sel,

maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga
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terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar dan di dalam sel (Ansel,

1989).

Maserasi dilakukan dengan cara 10 bagian simplisia dengan derajat halus yang

cocok dimasukkan ke dalam bejana, dituangi dengan 75 bagian cairan penyari,

ditutup dan dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya, sambil berulang-ulang

diaduk, kemudian diserkai dan ampas diperas. Ampas ditambah cairan penyari

secukupnya diaduk dan diserkai, sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100

bagian. Bejana ditutup, dibiarkan ditempat sejuk, terlindung dari cahaya, selama

2 hari, kemudian endapan dipisahkan (Anonim, 1986).

Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan

peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Sedangkan kerugiannya

adalah pengerjaannya lama dan penyariannya kurang sempurna (Anonim, 1986).

Waktu yang diperlukan untuk maserasi berbeda-beda tergantung dari sifat dan ciri

campuran obat. Lamanya harus cukup supaya dapat memasukkan semua zat yang

mudah larut. Lamanya maserasi berkisar antara 2 – 14 hari (Ansel, 1989).

4. Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) merupakan suatu metode pemisahan

fisikokimia. Metode ini memiliki beberapa komponen pendukung sistem diantaranya

adalah fase diam, berupa partikel-partikel halus yang ditempatkan pada penyangga

seperti pelat gelas, logam, atau lapisan yang cocok. Campuran yang akan dipisahkan

berupa larutan, ditotolkan berupa bercak atau pita. Setelah pelat atau lapisan ditaruh
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di dalam bejana tertutup rapat yang berisi larutan pengembang yang cocok

(fase gerak), pemisahan terjadi selama perambatan kapiler (pengembangan).

Selanjutnya, senyawa yang tidak berwarna harus ditampakkan atau dideteksi (Stahl,

1985).

Faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan noda dalam KLT yang juga

mempengaruhi harga Rf antara lain:

a. Struktur kimia dari senyawa yang dipisahkan

b. Sifat dari penyerap dan derajat aktivitasnya

c.Tebal dan kerataan dari lapisan penyerap

d.Pelarut (dan derajat kemurniannya) fase bergerak

e.Derajat kejenuhan dari uap dalam bejana pengembangan yang digunakan

f. Teknik percobaan

g. Jumlah cuplikan yang digunakan

h.Suhu pemisahan tetap untuk mencegah terjadinya perubahan komposisi pelarut

i. Keseimbangan

(Sastrohamijdjojo, 2000).

Keberhasilan dari pemisahan kromatografi tergantung pada proses deteksi.

Senyawa-senyawa yang berwarna tentu saja terlihat sebagai noda-noda berwarna

yang terpisah pada akhir pengembangan. Senyawa-senyawa yang tidak berwarna

memerlukan deteksi secara kimia dan fisika. Sering menjadi pekerjaan rutin bahwa

kromatogram-kromatogram diuji di bawah sinar ultraviolet sebelum dan sesudah

setiap metode dikerjakan (Sastrohamidjojo, 1991).
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Cara yang digunakan untuk mendeteksi noda yaitu dengan penyemprotan yang

dilakukan perlahan-lahan dari samping kesamping dan dari atas ke bawah. Pelarut

yang digunakan untuk penyemprotan harus tidak menguap. Dilain pihak, penguapan

yang cepat dari plat KLT diperlukan untuk mencegah difusi dari noda-noda yang

terpisah. Pelarut-pelarut yang digunakan adalah etanol, propanol, n-butanol, atau

kloroform. Campuran berair dapat digunakan, tetapi terlalu banyak air harus dicegah,

karena dapat memberikan efek kelemahan pada plat KLT. Penyemprotan pada plat

KLT harus dilakukan dalam lemari asam dan selesai penyemprotan alat-alat harus

dibersihkan untuk mencegah lubang penyemprotan menjadi buntu (Sastrohamidjojo,

1991).

Jarak pengembangan senyawa pada kromatogram biasanya dinyatakan dengan

Rf (Retardation Factor) atau hRf (Stahl, 1985).

Rf = jarak tertentu pusat bercak dari titik awal
jarak garis depan dari titik awal

Angka Rf berjarak antara 0.00 sampai 1.00 dan hanya dapat ditentukan dua

desimal, hRf adalah angka Rf dikalikan faktor 100 (h) menghasilkan nilai berjangka 0

sampai 100 (Stahl, 1985).

5. Kromatografi Cair Vakum (KCV)

Cara Kromatografi Cair Vakum (KCV) ini mulai dipublikasikan pada tahun

1977 untuk mengisolasi diterpena sembrenoid dari terumbu karang lunak Australia.

Diperkenalkan modifikasinya untuk mencegah pembentukan saluran, artinya sistem

(1)
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dirancang untuk kondisi vakum terus-menerus. Cara asli adalah dengan menggunakan

corong buchner, kaca masir, atau kolom pendek, sedangkan kolom panjang

digunakan untuk meningkatkan daya pisah (Hostettman, 1995).

Kromatografi dikemas kering dalam keadaan vakum agar diperoleh kemasan

rapat yang maksimal, pelarut yang kepolarannya rendah dituangkan ke permukaan

penjerap lalu divakumkan lagi. Kolom dihisap sampai kering dan siap dipakai.

Cuplikan dilarutkan dalam pelarut yang cocok, mulai pelarut yang kepolarannya

rendah lalu kepolarannya ditingkatkan perlahan-lahan, kolom yang dihisap

diupayakan jangan sampai kering pada setiap pengumpulan fraksi (Hostettman,

1995).

6. Kanker

Kanker sering dikenal sebagai tumor, tetapi tidak semua tumor disebut kanker.

Tumor adalah sebutan untuk segala benjolan atau gumpalan yang timbul pada tubuh,

baik yang kelihatan dipermukaan tubuh maupun yang tersembunyi. Sementara itu,

kanker adalah suatu penyakit akibat pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang tidak

normal yang kemudian berubah menjadi sel kanker (Mangan, 2003).

Tumor dibagi menjadi dua, yakni tumor jinak dan tumor ganas. Tumor jinak

tumbuh lambat, bersimpai (mengandung kista), dan berselaput pembungkus, sehingga

relatif tidak berbahaya dan mudah di operasi atau diangkat. Tumor ganas adalah

kanker yang tumbuh dengan cepat, tidak bersimpai, dan tumbuhnya menyusup ke

bagian lain melalui pembuluh darah dan pembuluh getah bening (Mangan, 2003).
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a. Jenis-Jenis Kanker

 Jenis-jenis kanker yang dikenal banyak sekali dan hampir semua organ dapat

dihinggapi penyakit ganas ini, termasuk limfe, darah, sumsum, dan otak.

Bentuk-bentuk tumor dinamakan menurut jaringan tempat neoplasma berasal, yaitu:

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

2) Limfoma: kanker pada kelenjar limfe, misalnya penyakit (non) Hadgkin dan

P. Burkitt yang berciri benjolan pada rahang.

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

otot atau tulang, misalnya sindroma Kaposi, suatu tumor pembuluh dibawah

kulit tungkai bawah dengan bercak-bercak merah.

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

abnormal tinggi dan eritrosit yang berkurang.

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 (Tjay dan Raharja, 2002).
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b. Siklus Sel kanker

Sel umumnya terdapat dalam berbagai fase perkembangan

Gambar 1. Siklus Sel (Ganiswara dan Nafrialdi, 1995).

1) Fase-G1 (Growth phase-1)

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

mitosis akan tumbuh menjadi sel dewasa membentuk protein, enzim dan

sebagainya. Sel dewasa tersebut masuk ke zona penghambatan (restriction

zone) yang menentukan apakah sel itu akan:

a) Berhenti tumbuh

Sel yang berhenti tumbuh akan masuk ke fase G0 dan terbagi menjadi

2 golongan, yaitu:

i. Stem sel, yaitu sel yang dapat tumbuh lagi bila ada rangsangan tertentu,

misalnya untuk mengganti sel yang rusak/mati dan kembali masuk ke

fase-S

ii. Sel yang tetap tidak akan tumbuh sampai sel itu mati. Hanya sel saraf

yang praktis tidak akan tumbuh lagi.

b) Tumbuh terus

Sel yang tumbuh akan masuk kembali ke fase-S.
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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 (Growth phase 2)

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 hanyalah

pembelahan sel, dari sel induk membelah menjadi sel anak yang mempunyai

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

merupakan pembawa informasi gen terbelah menjadi dua rantai tunggal yang

masing-masing untuk satu sel anak baru (Sukardja, 2000).

c. Penanganan Kanker

1) Tujuan terapi kanker

Ada beberapa tujuan dalam melakukan terapi kanker yaitu bersifat kuratif

atau penyembuhan dan bersifat paliatif atau meringankan.

Oleh Sukardja (2000), tujuan terapi kanker adalah sebagai:

a) Kuratif (Penyembuhan)

Terapi kuratif adalah tindakan penyembuhan dan membebaskan

penderita dari kanker yang dideritanya untuk selama-lamanya.

Penyembuhan ini umumnya hanya mungkin dilakukan pada kanker dini
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yaitu kanker lokoregional, masih kecil, operabel, atau radiosensitif dan pada

kanker yang sistemik serta kemosensitif seperti leukemia, limfoma, maligna

koriokarsinoma, kanker testis, dan beberapa kanker pada anak

b) Paliatif (Meringankan)

Terapi paliatif adalah semua tidakan aktif untuk meringankan beban

penderita kanker terutama bagi yang tidak mungkin disembuhkan lagi.

Tujuan terapi paliatif adalah memperbaiki kualitas hidup, mengatasi

komplikasi yang terjadi dan mengurangi atau meringankan keluhan pada

penderitanya.

2) Macam-macam terapi kanker

Terapi kanker dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui operasi,

radioterapi, kemoterapi, hormonterapi, imunoterapi, bioterapi, terapi lain-lain

dan terapi kombinasi (Sukardja,2000).

d. Obat Antikanker

Berdasarkan kerjanya pada siklus sel obat antikanker dibedakan antara

sitostatika yang bekerja spesifik terhadap fase tertentu (bergantung pada fase),

artinya hanya bekerja pada siklus sel khusus saja. Dan sitostatika yang tidak

spesifik terhadap fase artinya bekerja pada keseluruhan siklus sel (Mutschler,

1991).

Ditinjau dari siklus sel obat antikanker dapat digolongkan menjadi

2 golongan. Pertama adalah obat yang memperlihatkan toksisitas selektif tehadap

fase-fase tertentu dari siklus sel dan disebut cell cycle specific (CCS), misalnya
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vinkristin, vinblastin, merkaptopurin, hidroksiurea, metotreksat dan asparaginase.

Zat CCS ini terbukti efektif terhadap kanker yang berproliferasi tinggi misalnya

kanker darah. Golongan kedua adalah zat cell cycle non spesific (CCNS),

misalnya zat alkilator, antibiotik, antikanker (daktinomisin, daunorubisin,

plikamisin, mitomisin), sisplatin, ptokarbazin dan nitrosourea. Perbedaan kerja

tersebut lebih bersifat relatif dari pada absolut karena banyak zat yang tergolong

CCNS lebih efektif terhadap sel yang berproliferasi dan terhadap sel-sel yang

dalam fase-fase tertentu siklusnya (Ganiswara dan Nafrialdi, 1995)

Obat antikanker (sitostatika) yang umum digunakan terbagi menjadi beberapa

golongan antara lain:

1) Senyawa pengalkilasi

Senyawa pengalkilasi merupakan senyawa reaktif yang mampu

mengalkilasi DNA, RNA dan enzim-enzim tertentu (Siswandono dan Sukardjo,

1995). Mekanisme kerja senyawa ini berdasarkan gugusan alkilnya yang sangat

reaktif dan menyebabkan cross linking (saling mengikat) dengan rantai-rantai

DNA dalam inti sel, sehingga penggandaan DNA terganggu dan pembelahan sel

dirintangi (Tjay dan Rahardja, 2002). Obat yang termasuk dalam golongan ini

antara lain kelompok nitrogen mustard (siklofosfamid dan klorambusil) serta

kelompok lain (tiotepa dan busulfan) (Schunack et al., 1990).

2) Antimetabolit

Antimetabolit yang telah mengalami biotransformasi menjadi produk

aktifnya dapat bekerja dengan salah satu dari sejumlah mekanisme berbeda
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untuk menghambat proliferasi sel (Katzung, 1992). Mekanisme obat ini adalah

mengganggu sintesa DNA dengan berperan sebagai antagonis kompetitif,

karena rumus kimia obat ini mirip dengan metabolit tertentu yang penting bagi

fisiologis sel antara lain asam folat, purin dan pirimidin (Tjay dan Rahardja,

2002). Obat antimetabolit terbagi menjadi 3 yaitu antagonis folat (metrotreksat),

antagonis purin (merkaptopurin, tioguanin) dan antagonis pirimidin

(fluorourasil, sitarabin, azasitidin) (Katzung, 1992).

3) Antikanker produk alam

Antikanker produk alam terbagi menjadi 3 kelompok yaitu antibiotik

antikanker (antrasiklin, aktinomisin, bleomisin, mitomisin, mitramisin),

antikanker produk tanaman (vinkristin, vinblastin, podophyllotoxin) dan

antikanker produk hewan (antineoplaston, interferon α-2b, avaron) (Siswandono

dan Sukardjo, 1995).

4) Hormon

Beberapa neoplas dapat dikontrol baik oleh hormon-hormon seks seperti

androgen, progestin dan estrogen, serta hormon adrenokortikoid. Mekanisme

kerjanya melalui pengikatan khas reseptor pada sitoplasma dan mengubah

struktur reseptor. Bentuk komplek hormon reseptor tersebut menuju inti

bereaksi dengan sisi akseptor dan mempengaruhi proses transkripsi

(Siswandono dan Sukardjo, 1995).
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7. Uji Sitotoksik

Uji sitotoksik merupakan uji sitotoksik secara in vitro menggunakan kultur sel

yang digunakan dalam mengevaluasi keamanan obat, kosmetika, zat-zat tambahan

makanan, pestisida dan digunakan untuk mendeteksi adanya antineoplastik dari suatu

senyawa (Burger, 1970).

Uji MTT (3-(4,5-dimetiltiazo-2-yl-)-2,5-difenyltetrazolium bromid) merupakan

salah satu metode yang digunakan dalam uji sitotoksik. Metode ini merupakan

metode kolorimetrik, dimana pereaksi MTT ini merupakan garam tetrazolium yang

dapat dipecah menjadi kristal formazan oleh suatu sistem sucsinat tetrazolium

reduktase yang terdapat dalam jalur respirasi sel pada mitokondria yang aktif pada sel

yang masih hidup. Kristal formazan ini memberi warna ungu yang dapat dibaca

absorbansinya dengan menggunakan ELISA reader (Doyle dan Griffith, 2000). Efek

sitotoksik dari ekstrak ditentukan dengan mengukur jumlah sel hidup menggunakan

MTT. Warna ungu dari formazan setelah ditambah dengan stop solution, maka

intensitas warna ungu yang terbentuk sebanding dengan jumlah sel yang hidup

(Anonim, 2002).

Gambar 2. Reaksi Reduksi MTT Menjadi Formazan (Mosmann, 1983)

+

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



16

Uji sitotoksik digunakan untuk menentukan parameter IC50. Nilai IC50

menunjukkan nilai konsentrasi yang menghasilkan hambatan proliferasi sel 50% dan

menunjukkan potensi ketoksikan suatu senyawa terhadap sel (Meiyanto, 2002). Nilai

IC50 yang menunjukkan potensi suatu senyawa sebagai sitostatik. Semakin besar

harga IC50 maka senyawa tersebut semakin tidak toksik (Meyer et al, 1982).

8. Sel Murin Leukemia P-388

Sel murin leukemia P-388 digunakan pada tahap preskrining untuk mencari

senyawa-senyawa baru yang mempunyai aktivitas sitotoksik. Hal ini dikarenakan,

secara klinis sel murin leukemia P-388 mempunyai sensitivitas yang tinggi, lebih dari

95% terhadap senyawa antikanker. Dengan demikian diharapkan dengan sel kanker

ini dapat ditemukan senyawa-senyawa baru yang toksik terhadap sel kanker

meskipun aktivitas senyawa tersebut tidak terlalu signifikan (Suffnes dan

Cordel, 1984).

Tahap preskrining senyawa antikanker dapat dilakukan secara in vitro dan in vivo,

karena aktivitas sitotoksik suatu senyawa terhadap sel murin leukemia P-388 baik

yang duji secara in vitro maupun secara in vivo, hasilnya tidak akan menunjukkan

hasil yan signifikan. Hanya saja bila tahap preskrining ini dilakukan secara in vivo,

maka akan diketahui pula efek dari senyawa uji terhadap sel normal, apakah senyawa

uji tersebut juga toksik terhadap sel normal atau tidak.

Panel skrining ini mempunyai empat model, yaitu: leukemia L1210 (kurang

sensitif dibanding leukemia P-388), sarcoma M5076, melanoma B16 dan tumor
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payudara MX-1 manusia yang diidap oleh tikus. Tiga dari keempat tumor tersebut

berimplantasi secara intraperitonial, dalam kasus ini bahan yang tidak larut akan

tertinggal di dalam saluran peritoneal dan dapat mengakibatkan terbentuknya tumor.

Rute pemberian (intraperitonial, intravena atau peroral) bervariasi untuk

membandingkan efikasi dari masing-masing rute pemberian. Waktu pemberian obat

yang diuji mencakup dosis tunggal, dosis rutin dengan rentang waktu pendek dan

dosis sehari yang digunakan untuk menentukan efektivitas yang optimal. Juga

tergantung ada situasi, dimana sistem tumor mengalami penambahan tetentu yang

mungki diuji meliputi tumor yang lebih resisten (misal: CDF pada payudara dan

kolon 38) dan tumor yang resisten yang memberikan sensitivitas yang baik pada obat

yang diuji (Suffnes dan Cordel, 1984).

E. Landasan Teori

Telah dilaporkan pula bahwa Dipterocarpaceae adalah sumber senyawa kimia

polifenol yang memperlihatkan berbagai bioaktivitas salah satunya adalah sitotoksik

terhadap sel kanker manusia (Hakim et al., 2003). Salah satu tumbuhan

Dipterocarpaceae yang sudah diteliti dan mempunyai efek sitotoksik terhadap sel

kanker manusia adalah genus Shorea (Hakim et al., 2003). S. accuminatissima yang

merupakan salah satu spesies dari genus Shorea diduga mengandung senyawa yang

mempunyai aktivitas sebagai sitotoksik terhadap sel kanker manusia.
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F. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori di atas dapat di buat suatu hipotesis bahwa isolat A

fraksi semi polar ekstrak metanol kulit batang meranti kuning (S. accuminatisima)

yang merupakan salah satu spesies dari genus Shorea mengandung senyawa yang

mempunyai efek sitotoksik terhadap sel Murin leukemia P-388.
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