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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tingkat kejadian penyakit kanker semakin meningkat tidak hanya di 

beberapa negara maju, tetapi juga negara berkembang dengan jenis yang beraneka 

ragam. Kanker payudara dan leher rahim merupakan dua macam kanker yang 

frekuensi kejadiannya paling tinggi di antara kanker-kanker jenis lain yang sering 

menyerang wanita (Tjindarbumi dan Mangunkusumo, 2002). Kanker payudara 

menduduki peringkat pertama (32%) di Amerika Serikat dan kematian karena 

kanker jenis ini mencapai 18% (King, 2000). Kejadian kanker payudara di 

Indonesia menduduki peringkat kedua setelah kanker leher rahim di antara kanker 

yang menyerang wanita (Wiludjeng dan Turniani, 2005). 

Metode pengobatan terhadap kanker saat ini, dilakukan dengan 

pembedahan, terapi radiasi dan kemoterapi dengan atau tanpa obat. Usaha tersebut 

belum mampu secara efektif menanggulangi terjadinya kanker, dikarenakan batas 

keamanannya yang sempit dan rendahnya selektifitas obat-obat antikanker pada 

kemoterapi dengan obat (Gunawan, 2007). Kombinasi pengobatan merupakan 

strategi yang efektif untuk mengatasi kegagalan atau kekurangan dari masing-

masing pengobatan, tetapi mahalnya biaya yang dibutuhkan adalah kendala yang 

harus dihadapi. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan obat kanker 

menjadi sangat penting untuk terus dilakukan. 



Upaya pencegahan kanker yang menjanjikan dapat dilakukan melalui 

pemberian senyawa kemopreventif (Gerhauser, 2008). Senyawa tersebut 

merupakan senyawa yang dapat menghambat dan menekan proses karsinogenesis 

pada manusia, sehingga pertumbuhan kanker dapat dicegah (Kakizoe, 2003). 

Usaha penemuan senyawa kemopreventif dari bahan alam (fitokimia), berasal dari 

senyawa kimia yang telah diisolasi dari berbagai tanaman dan diantaranya terbukti 

memiliki aktivitas biologi terhadap berbagai jenis kanker (Sampurno, 2003). 

Senyawa kimia tersebut diantaranya adalah taxol dari kulit tanaman Taxus 

brevifolia yang terbukti efektif untuk mengatasi kanker payudara, kanker rahim 

dan kanker paru-paru, vinblastin dan vinkristin yang diisolasi dari tapak dara 

sebagai kemoterapi leukemia, kanker paru dan kanker payudara (Suryowinoto, 

2002) serta senyawa flavonoid dan isoflavonoid dari beberapa tanaman yang 

terbukti mampu menghambat proses karsinogenesis baik secara in vitro maupun 

in vivo (Ren et al., 2003).  

Tanaman nangka (Artocarpus heterophylla Lmk.) merupakan spesies 

tumbuhan dari genus Artocarpus yang telah dilaporkan memiliki banyak 

kandungan senyawa kimia yang berpotensi sebagai antikanker. Beberapa 

kandungan senyawa kimia tersebut antara lain senyawa-senyawa flavonoid baru 

yakni morusin, artonin E, sikloartobilosanton, dan artonol B (Ersam, 2001), 

senyawa flavon yang memiliki bioaktivitas sebagai antitumor pada sel leukemia L 

1210 serta artokarpin dan artonin E yang merupakan senyawa turunan flavonoid 

dengan efek sitotoksik terhadap beberapa sel kanker seperti A549 (sel kanker 

paru-paru), MCF-7 dan MDA-MB-231 (sel kanker payudara), IA9, HCT-8 (sel 



kanker usus), KB, KB-Vin dan P-388 (Suhartati, 2001; Syah, 2005). Penelitian 

lain menunjukkan artokarpin hasil isolasi kulit kayu nangka berpotensi sebagai 

obat anti kanker kulit, dengan adanya efek sitotoksisitas pada proliferasi sel 

melanoma B16 (IC50 10,3 μM) (Arung et al., 2008).  

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian terhadap 

penghambatan karsinogenesis kanker payudara yang diinduksi dengan DMBA 

(7,12-dimethylbenz(α)antrhacene) pada tikus betina oleh ekstrak metanol kulit 

kayu nangka. Penelitian ini merupakan salah satu usaha penemuan senyawa 

kemopreventif dari bahan alam dan dapat dipergunakan sebagai dasar 

pengembangan selanjutnya bagi penemuan obat antikanker. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dapat dirumuskan 

permasalahan bagaimanakah potensi efek kemopreventif ekstrak metanol kulit 

kayu nangka (Artocarpus heterophylla Lmk.) pada karsinogenesis kanker 

payudara tikus betina yang diinduksi dengan DMBA, terhadap perkembangan 

berat badan, angka kejadian (tumor incident) kanker payudara, jumlah nodul dan 

rata-rata ukuran kanker payudara serta keadaan histopatologinya selama fase 

inisiasi dan post inisiasi kanker. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan potensi efek kemopreventif 

ekstrak metanol kulit kayu nangka (Artocarpus heterophylla Lmk.) pada 

karsinogenesis kanker payudara tikus betina yang diinduksi dengan DMBA, 



terhadap perkembangan berat badan, angka kejadian (tumor incident) kanker 

payudara, jumlah nodul dan rata-rata ukuran kanker payudara serta keadaan 

histopatologinya selama fase inisiasi dan post inisiasi kanker. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Kanker 

Kanker adalah suatu penyakit sel dengan ciri gangguan atau kegagalan 

mekanisme pengatur multiplikasi dan fungsi homeostasis lainnya pada organisme 

multiseluler. Pada dasarnya kanker dapat terjadi karena adanya perubahan genetik 

(mutasi), terutama pada gen pengatur pertumbuhan yaitu onkogen yang menjadi 

aktif dan tumor suppressor gen yang menjadi tidak aktif (Hanahan and Weinberg, 

2000).  

Kanker dibedakan menjadi dua yaitu sarkoma dan karsinoma. Sarkoma 

bersifat mesensimal misalnya fibrosarkoma, limposarkoma, osteosarkoma. 

Sedangkan karsinoma bersifat epithelial seperti kanker payudara, kanker lambung, 

kanker uterus, dan kanker kulit. Kanker selalu berkaitan dengan genetika, dalam 

arti bahwa kanker selalu merupakan konsekuensi dari perubahan DNA (Andrijono 

et al, 2000) 

Terdapat enam karakter sel kanker (The six hallmark of cancer) adalah 

sebagai berikut ini:  

a. Kesanggupan sel untuk mencukupi diri sendiri terhadap signal 

pertumbuhan  (growth signal autonomy) 

Sel normal memerlukan sinyal eksternal untuk pertumbuhan dan 

pembelahannya, sedangkan sel kanker mampu memproduksi growth factors dan 



growth factor receptors sendiri. Dalam proliferasinya sel kanker tidak tergantung 

pada sinyal pertumbuhan normal dan mutasi yang dimilikinya memungkinkan sel 

kanker untuk memperpendek growth factor pathways. 

b. Tidak sensitif terhadap signal antipertumbuhan (evasion growth 

inhibitory signals)  

Sel normal merespon sinyal penghambatan pertumbuhan untuk 

mencapai homeostasis. Sehingga ada waktu tertentu bagi sel normal untuk 

proliferasi dan istirahat. Sel kanker tidak mengenal dan tidak merespon sinyal 

penghambatan pertumbuhan. Keadaan ini banyak disebabkan adanya mutasi pada 

beberapa gen (proto-onkogen) pada sel kanker. 

c. Penghindaran teradap apoptosis (evasion of apoptosis signals) 

Sel normal akan dikurangi jumlahnya dengan mekanisme apoptosis, bila 

ada kerusakan DNA yang tidak bisa lagi direparasi. Sel kanker tidak peka 

terhadap sinyal apoptosis (padahal sel kanker membawa acumulative DNA error 

yang bersifat irreversible). Kegagalan sel kanker dalam merespon sinyal apoptosis 

lebih disebabkan karena mutasinya gen-gen regulator apoptosis dan gen-gen 

sinyal apoptosis. 

d. Potensi replikasi tidak terbatas (Unlimited replicative potential) 

Sel normal mengenal dan mampu menghentikan pembelahan selnya bila 

sudah mencapai jumlah tertentu dan mencapai pendewasaan. Perhitungan jumlah 

sel ini ditentukan oleh pemendekan telomer pada kromosom yang akan 

berlangsung setiap ada replikasi DNA. Sel kanker memiliki mekanisme tertentu 

untuk tetap menjaga telomer tetap panjang, hingga memungkinkan untuk tetap 



membelah diri. Kecacatan dalam regulasi pemendekan telomere inilah yang 

memungkinkan sel kanker memiliki unlimited replicative potential. 

e. Angiogenesis (formation of blood vessels) 

Sel normal memiliki ketergantungan terhadap pembuluh darah untuk 

mendapatkan suplai oksigen dan nutrien yang diperlukan untuk hidup. Namun, 

arsitektur pembuluh darah sel normal lebih seherhana atau konstan sampai dengan 

sel itu dewasa. Sel kanker mampu menginduksi angiogenesis, yaitu pertumbuhan 

pembuluh darah baru di sekitar jaringan kanker. Pembentukan pembuluh darah 

baru ini diperlukan untuk survival sel kanker dan ekspansi ke bagian lain dari 

tubuh (metastase). Kecacatan pada pengaturan keseimbangan induser angiogenik 

dan inhibitornya dapat mengaktifkan angiogenic switch. 

f. Invasi dan metastasis (invasion and metastasis) 

Sel normal memiki kepatuhan untuk tidak berpindah ke lokasi lain di 

dalam tubuh. Perpindahan sel kanker dari lokasi primernya ke lokasi sekunder 

atau tertiernya merupakan faktor utama adanya kematian yang disebabkan karena 

kanker. Mutasi memungkinkan peningkatan aktivitas enzim-enzim yang terlibat 

invasi sel kanker (MMPs). Mutasi juga memungkinkan berkurangnya atau 

hilangnya adesi antar sel oleh molekul-molekul adisi sel, meningkatnya 

attachment, degragasi dan migrasi (Hanahan and Weinberg, 2000). 

2. Kanker payudara 

Kanker payudara adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam jaringan 

payudara. Kanker ini terjadi karena adanya pertumbuhan abnormal sel pada 

payudara (Anonim, 2007). Seringkali, awal kanker payudara tumbuh pada 



kelenjar susu atau lobules (Muamar, 2008) dan bisa juga diawali dalam saluran 

susu, jaringan lemak maupun jaringan ikat pada payudara (Anonim, 2007).  

Pada perempuan, payudara adalah kelenjar yang mampu memproduksi 

air susu. Tiap payudara terdapat dari 15-20 kantung penghasil susu, yang disebut 

lobes. Tiap kantung tersebut terdiri dari beberapa kelejar susu (lobules). Payudara 

juga terdiri dari pembuluh darah dan aliran getah bening yang mengalirkan cairan 

(getah bening) melalui tubuh menuju kelenjar getah bening (nodes). Kelenjar ini 

merupakan kumpulan sel sistem imunitas sebesar kacang polong yang berfungsi 

mencegah infeksi.  

Cairan dari jaringan payudara mengalir melalui aliran getah bening 

menuju kelenjar getah bening di bawah ketiak. Karena itu, ketika sel kanker 

payudara mulai menyebar (metastatis), lokasi penyebaran pertama yang paling 

umum adalah pada kelenjar getah bening (terletak di bagian bawah lengan). Jika 

sel kanker telah menyebar ke bagian tersebut, akhirnya muncul benjolan. Namun, 

jika benjolan tersebut tidak terdeteksi, ada kemungkinan sel kanker telah 

menyebar hingga ke bagian tubuh lainnya, seperti paru-paru, tulang dan otak 

(Muamar, 2008).  

Data WHO menunjukkan bahwa 78% kanker payudara terjadi pada 

wanita usia 50 tahun ke atas. Hanya 6%-nya terjadi pada mereka yang berusia 

kurang dari 40 tahun. Meski demikian, kian hari makin banyak penderita kanker 

payudara yang berusia 30-an (Anonim
a
, 2008). Jumlah penderita kanker payudara 

di Indonesia menempati urutan kedua setelah kanker leher rahim. 

Penderitanyapun ada yang baru berusia 18 tahun. Jumlah penderita kanker 



payudara di Eropa atau Amerika tidak begitu banyak dibanding dengan jumlah 

penderita kanker jenis lain. Hal ini disebabkan di negara-negara tersebut 

kesadaran untuk melakukan deteksi dini sudah berkembang baik. Kebanyakan 

kanker payudara ditemukan pada stadium awal, sehingga segera dapat diobati dan 

disembuhkan. Sedangkan di negara Indonesia, kebanyakan kasus kanker 

ditemukan pada stadium lanjut, ketika penyembuhan sudah sulit dilakukan 

(Anonim
b
, 2008).  

Penyebab kanker payudara sangat beragam, tetapi ada sejumlah faktor 

risiko yang dihubungkan dengan perkembangan penyakit ini yaitu: 

a. Usia  

Sekitar 60% kanker payudara terjadi pada usia diatas 60 tahun dan risiko 

terbesar ditemukan pada wanita berusia diatas 75 tahun. 

b. Pernah menderita kanker payudara  

Setelah payudara yang terkena diangkat, maka risiko terjadinya kanker pada 

payudara yang sehat meningkat sebesar 0,5-1%/tahun. 

c. Riwayat keluarga yang menderita kanker payudara 

d. Faktor genetik dan hormonal. 

e. Pernah menderita penyakit payudara non-kanker. 

f. Menarke (menstruasi pertama) sebelum usia 12 tahun, menopause setelah 

usia 55 tahun, kehamilan pertama setelah usia 30 tahun atau belum pernah 

hamil. 

g. Pemakaian pil kb atau terapi sulih estrogen. 

h. Obesitas pasca menopause. 



i. Pemakaian alkohol  

Pemakaian alkohol lebih dari 1-2 gelas/hari bisa meningkatkan risiko 

terjadinya kanker payudara. 

j. Bahan kimia  

Beberapa penelitian telah menyebutkan pemaparan bahan kimia yang 

menyerupai estrogen (yang terdapat di dalam pestisida dan produk industri 

lainnya) mungkin meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara. 

k. DES (dietilstilbestrol)  

Wanita yang mengkonsumsi DES untuk mencegah keguguran memiliki 

risiko tinggi menderita kanker payudara. 

l. Penyinaran.  

(Anonim, 2007) 

Kanker payudara merupakan penyebab utama kematian pada wanita di 

berbagai belahan dunia yang disebabkan metastase dari kanker tersebut. Sekitar 

50% kasus kanker payudara merupakan kanker yang tergantung estrogen dan 

sekitar 30% kasus merupakan kanker yang positif mengekspresi HER-2 

berlebihan. Kedua protein tersebut selain berperan dalam metastasis, juga 

berperan dalam perkembangan kanker payudara (Early Cancer Development) 

(Foster et al., 2001).  

Estrogen berikatan dengan reseptor estrogen (ER) membentuk kompleks 

reseptor aktif dan mempengaruhi transkripsi gen yang mengatur proliferasi sel. 

Estrogen dapat memacu ekspresi protein yang berperan dalam cell cycle 

progression, seperti Cyclin D1, CDK4 (cyclin-dependent kinases4), Cyclin E dan 



CDK2. Aktivasi reseptor estrogen juga berperan dalam aktivasi beberapa 

onkoprotein seperti Ras, Myc, dan CycD1 (Foster et al., 2001). Aktivasi protein 

ini mengakibatkan adanya pertumbuhan berlebih melalui aktivasi onkoprotein 

yang lain seperti PI3K, Akt, Raf dan ERK. Protein Myc merupakan protein faktor 

transkripsi yang penting untuk pertumbuhan, sedang CycD1 merupakan protein 

penting dalam kelangsungan cell cycle progression sehingga adanya aktivasi 

tersebut akan mengakibatkan perkembangan kanker yang dipercepat (Hanahan 

and Weinberg, 2000).  

Ada beberapa pengobatan kanker payudara yang penerapannya banyak 

tergantung pada stadium klinik penyakit yaitu: 

a. Mastektomi  

Mastektomi adalah operasi pengangkatan payudara. Menurut Hirshaut & 

Pressman, 1992 ada 3 jenis mastektomi antara lain: 

1) Modified radical mastectomy, yaitu operasi pengangkatan seluruh 

payudara, jaringan payudara di tulang dada, tulang selangka dan tulang 

iga, serta benjolan di sekitar ketiak.  

2) Total (simple) mastectomy, yaitu operasi pengangkatan seluruh payudara 

saja, tetapi bukan kelenjar di ketiak.  

3) Radical mastectomy, yaitu operasi pengangkatan sebagian dari payudara. 

Biasanya disebut lumpectomy, yaitu pengangkatan hanya pada jaringan 

yang mengandung sel kanker, bukan seluruh payudara. Operasi ini selalu 

diikuti dengan pemberian radioterapi. Biasanya lumpectomy 



direkomendasikan pada pasien yang besar tumornya kurang dari 2 cm dan 

letaknya di pinggir payudara.  

b. Penyinaran/ radiasi  

Radiasi adalah proses penyinaran pada daerah yang terkena kanker 

dengan menggunakan sinar X dan sinar gamma yang bertujuan membunuh sel 

kanker yang masih tersisa di payudara setelah operasi. Efek pengobatan ini tubuh 

menjadi lemah, nafsu makan berkurang, warna kulit di sekitar payudara menjadi 

hitam, serta Hb dan leukosit cenderung menurun sebagai akibat dari radiasi.  

c. Kemoterapi  

Kemoterapi adalah proses pemberian obat-obatan anti kanker dalam 

bentuk pil cair atau kapsul atau melalui infus yang bertujuan membunuh sel 

kanker. Tidak hanya sel kanker pada payudara, tapi juga di seluruh tubuh. Efek 

dari kemoterapi adalah pasien mengalami mual dan muntah serta rambut rontok 

karena pengaruh obat-obatan yang diberikan pada saat kemoterapi (Anonim, 

2009). Tamoxifen dan raloxifene (evista) merupakan obat yang telah 

direkomendasikan oleh FDA (Food and Drug Administration) sebagai pencegah 

kanker payudara pada wanita dengan resiko tinggi (Mayo, 2009). 

Berbagai pengobatan menggunakan bahan alam terus berkembang  dan 

beberapa diantaranya terbukti memiliki aktivitas biologi sebagai antikanker secara 

in-vitro maupun in-vivo. Banyak obat-obatan modern yang umum sekarang 

digunakan berasal atau dikembangkan dari sarian tanaman obat. WHO mencatat 

bahwa terdapat 119 jenis bahan aktif obat modern merupakan hasil 



pengembangan dari senyawa yang terdapat dalam tanaman obat (Suryowinoto, 

2002).  

3. Karsinogenesis 

Pengertian karsinogenesis secara umum adalah proses perubahan sel 

normal menjadi bentuk maligna (ganas) yang melibatkan terjadinya banyak 

perubahan genetik (Alatas, 2007). Menurut King (2000) karsinogenesis adalah 

proses terbentuknya kanker dan mekanisme multi tahap yang dihasilkan dari 

akumulasi kesalahan pada pengaturan jalur vital. Karsinogenesis meliputi sebab-

sebab yang bekerja pada semua jenis tumor, tetapi oleh sebagian besar 

epidemiologi, klinis dan eksperimental karsinogenesis terutama ditujukan untuk 

tumor ganas yang dikarenakan memiliki tingkat keberbahayaan yang tinggi, 

sedangkan penyebab semua jenis tumor baik jinak maupun ganas disebut 

onkogenesis. 

Proses pembentukan kanker merupakan sekumpulan perubahan pada 

sejumlah gen yang terlibat dan berperan dalam sistem sinyal sel, pertumbuhan, 

siklus sel, differensiasi, angiogenesis, dan respon atau perbaikan terhadap 

kerusakan pada DNA. Dalam sel kanker, banyak gen yang berbeda mungkin 

mengalami perubahan baik pada struktur atau jumlah dalam ratusan bahkan ribuan 

gen yang dapat diekspresikan secara berbeda (Alatas, 2007). Dasar perubahan 

seluler yang menyebabkan terjadinya kanker (karsinogenesis) adalah adanya 

perubahan basa DNA  dan sel target yang biasa dikenal dengan mutasi (King, 

2000). 



Perkembangan sel normal menjadi sel kanker melalui tiga tahap seperti 

berikut: 

a. Tahap I (tahap inisiasi) 

Pada tahap ini terjadi perubahan genetik yang menetap akibat rangsangan 

bahan atau agen inisiator yang menimbulkan proses inisiasi. Perubahan yang 

terjadi adalah irreversibel. 

b. Tahap II (tahap promosi) 

Dalam tahap ini terjadi perubahan ke arah pra-kanker akibat bahan-bahan 

promoter. Perubahan terjadi akibat pengaruh promoter yang berulang-ulang 

dan dalam jangka waktu yang lama. Tahap ini reversibel, artinya risiko 

timbulnya kanker akan hilang bila promoternya dihilangkan. 

c. Tahap III (tahap progresif) 

Telah terjadi pertumbuhan kanker, sudah meluas (invansif), dan beranak sebar 

ke tempat yang jauh (metastasis). 

(Andrijono et al., 2000) 

DNA sel dapat pulih kembali bila mekanisme perbaikannya normal, 

namun bila tidak sel yang mengalami perubahan dapat tumbuh menjadi tumor 

yang akhirnya nampak secara klinis. Promoter (co-carsinogen) bukan merupakan 

karsinogen tetapi berperan untuk mempermudah pertumbuhan dan perkembangan 

sel tumor dormant atau latent. Waktu laten (waktu yang diperlukan untuk 

terjadinya tumor dari fase awal) tergantung pada adanya promoter tersebut dan 

untuk kebanyakan tumor pada manusia periode laten berkisar dari 15 sampai 45 

tahun (Santoso, 1989). 
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Terdapat beberapa model perkembangan kanker dimana masing-masing 

menunjukkan jalur terbentuknya kanker sampai pada terjadinya proses metastase 

seperti terlihat pada Gambar 1. 

Model 1. Percobaan pada binatang 
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Model 4. Data klinik hewan 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1. Model perkembangan kanker 

(King, 2000) 
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Karsinogenesis kimiawi merupakan suatu proses multi tahap. Sebagian 

besar karsinogen sebenarnya tidak reaktif (prokarsinogen atau karsinogen 

proximate), namun di dalam tubuh diubah menjadi karsinogen awal (primary) 

atau menjadi karsinogen akhir (ultimate). Sitokrom P450 suatu mono oksidase 

dependen retikulum endoplasmik yang mengubah karsinogen proximate menjadi 

intermediate defisien elektron yang reaktif (electrophilic). Intermediate (zat 

perantara) yang reaktif ini dapat berinteraksi dengan pusat-pusat di DNA yang 

kaya elektron (nucleophilic) untuk menimbulkan mutasi. Interaksi antara 

karsinogen akhir dengan DNA dalam suatu sel diduga merupakan tahap awal 

terjadinya karsinogenesis kimiawi (Santoso, 1989).  

4. DMBA (7,12–dimethylbenz(α)antrhacene)  

Senyawa 7,12–dimethylbenz(α)antrhacene (DMBA) berbentuk padat, 

berwarna kuning kehijau-hijauan dan bersifat pengoksidasi. Memiliki banyak efek 

toksik diantaranya, efek toksik pada proses pencernaan, pernapasan, dan absorpsi 

kulit serta dapat menimbulkan iritasi terhadap kulit, mata, dan saluran 

gastrointestinal. Gejala-gejala yang ditunjukkan pada hewan percobaan 

diantaranya kemandulan, skin effect, efek sebasea (berminyak) dari kelenjar 

minyak, dan efek antioksidan pada hati (Anonim, 2005). 

DMBA merupakan salah satu dari hidrokarbon aromatik polisiklik 

(PAH) karsinogenik yang paling poten (Anonim, 2005). Struktur kimia pada 

Gambar 2, menunjukkan senyawa tersebut memlilki 4 macam cincin aromatik 

yang berikatan khas struktur PAH dengan tiga atau lebih cincin aromatik dan 2 

subtituen metil. 
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Gambar 2. Struktur DMBA 

(7,12–dimethylbenz(α)antrhacene) 

 

DMBA merupakan senyawa karsinogen spesifik untuk eksperimental 

kanker payudara dan kanker kulit pada hewan percobaan, tetapi bukan merupakan 

karsinogen direct. Aktivitas karsinogenik dari DMBA terjadi melalui aktivasi 

metabolisme (biotransformasi) untuk menghasilkan karsinogenesis (Gambar 3). 

Jalur metabolisme DMBA melalui aktivasi enzim sitokrom P450 membentuk 

proximate carcinogen dan ultimate carcinogen. Proximate carcinogen adalah 

metabolit intermediet yang akan mengalami metabolisme lebih lanjut menjadi 

ultimate carcinogen. Ultimate carcinogen merupakan metabolit akhir dari 

karsinogen induk yang akan membentuk DNA adduct, suatu proses awal inisiasi 

kanker (Dandekar et al., 1986). 

Senyawa DMBA adalah prokarsinogen yang dikonversi menjadi 

metabolit yang paling poten (ultimate carcinogen) yaitu DMBA-3,4-diol-1,2 

epoxide (Gambar 3). Cytochrome P-450 dan microsomal epoxide hydrolase 

(mEH)  memetabolisme DMBA menjadi dua metabolit yaitu metabolit elektrofilik 

dan metabolit yang mampu membentuk DNA adduct. Cytochrome  P-450 

CYP1B1 mengoksidasi DMBA menjadi 3,4-epoxides yang diikuti dengan 

hidrolisis epoxides oleh mEH membentuk metabolit proximate carcinogenic dan 

DMBA-3,4-diol. Metabolit ini nantinya dioksidasi oleh CYP1A1 atau CYP1B1 



menjadi metabolit ultimate carcinogenic (DMBA-3,4-diol-1,2 epoxide). Enzim 

CYPIAI dan CYPIBI ini diekspresikan baik dalam hati dan payudara dimana 

kedua enzim ini dapat diinduksi oleh DMBA (King, 2000). 

 

Gambar 3. Jalur metabolisme DMBA (Miyata et al., 1999) 

Seperti yang terlihat pada Gambar 3, metabolit aktif dari DMBA adalah 

DMBA-3,4-diol-1,2 epoxides yang mampu membentuk DNA adduct. Metabolit 

DMBA yang membentuk DNA adduct menentukan mutasi dalam gen dan mampu 

mengendalikan siklus sel, sehingga mendorong pembelahan sel kanker. Senyawa 

epoxide tersebut nantinya akan berikatan secara kovalen dengan gugus amino 

eksosiklik deoksiadenosin (dA) atau deoksiguanosin (dG) pada DNA. Interaksi ini 

(DNA adduct) dapat menginduksi mutasi pada gen-gen penting sehingga 

menyebabkan iniasi kanker (Miyata et al., 1999). Kemampuan metabolit DMBA 

yang merupakan ultimate carcinogen berikatan dengan DNA salah satunya 



menyebabkan mutasi somatik dari onkogen Harvey Ras-1 pada kodon 61 kanker 

payudara dan kanker kulit (Dandekar et al., 1986). 

5. Senyawa Kemopreventif 

Pemahaman tentang proses karsinogenesis merupakan pengembangan 

strategi dalam pengobatan penyakit kanker. Pendekatan terapi kanker 

menggunakan agen kemopreventif lebih menjanjikan daripada obat antikanker 

konvensional. Agen kemopreventif sendiri dapat didefinisikan sebagai senyawa 

yang dapat menghambat dan menekan proses karsinogenesis pada manusia 

sehingga pertumbuhan kanker dapat dicegah (Kakizoe, 2003).  

Aktivitas antioksidan dan antiinflamasi dari senyawa alam tampaknya 

yang mendukung potensi kemopreventif. Senyawa kemopreventif dibagi menjadi 

dua kategori yaitu: Blocking agent, merupakan senyawa yang mencegah 

karsinogen mencapai target aksinya, baik melalui penghambatan maupun 

menghambat interaksi dengan target makromolekul seperti DNA, RNA atau 

protein dan Supressing agent yaitu senyawa yang menghambat pembentukan 

malignant dari sel yang telah terinisiasi pada tahap promosi atau progresi 

(Farombi, 2004). 

Senyawa kimia dari bahan alam yang dapat digunakan sebagai agen 

kemopreventif diantaranya adalah taxol dari kulit tanaman Taxus brevifolia yang 

terbukti efektif untuk mengatasi kanker payudara, kanker rahim, kanker paru-paru 

dan sarcoma karposi, vinblastin dan vinkristin yang diisolasi dari tapak dara 

sebagai khemoterapi leukemia, kanker paru dan kanker payudara (Suryowinoto, 

2002) serta senyawa flavonoid dan isoflavonoid dari tanaman yang terbukti 



mampu menghambat proses karsinogenesis baik secara in vitro maupun in vivo 

(Ren et al., 2003). Senyawa flavonoid dan isoflavonoid yang berpotensi sebagai 

antikanker seperti quersetin dan kaemferol terbukti menghambat aktivitas 

senyawa promotor terbentuknya tumor. Penghambatan sel kanker oleh senyawa 

flavonoid/isoflavonoid ini terjadi khususnya pada fase promosi (Fujiki dkk., 

1986). 

Pada terapi kuratif kanker, pengembangan agen kemopreventif 

didasarkan pada regulasi daur sel termasuk reseptor-reseptor hormon 

pertumbuhan dan protein kinase, penghambatan angiogenesis, penghambatan 

enzim siklooksigenase-2 (COX-2), dan induksi apoptosis. Agen kemopreventif 

mempunyai target aksi spesifik melalui mekanisme-mekanisme molekuler 

tersebut. Ketidaknormalan pada daur sel dan regulasi apoptosis, peningkatan 

enzim COX-2, dan proses angiogenesis hanya terjadi pada sel yang terkena 

kanker meskipun pada beberapa kasus angiogenesis terjadi pada jantung. Oleh 

karena itu, agen kemopreventif relatif aman dan tidak berpengaruh pada sel 

normal (Chang and Kinghorn, 2001). 

Terjadinya tumor dan kanker ganas (malignan) akan memicu ekspresi 

COX-2 yang berlebih. Peningkatan ekspresi COX-2 diikuti produksi 

prostaglandin E2 (PGE2) yang berperan dalam proliferasi, dan memacu proses 

angiogenesis sel kanker (King, 2000). Beberapa senyawa yang digunakan sebagai 

kemopreventif mempunyai aktivitas menghambat COX-2 sehingga dapat 

menurunkan tranformasi sel malignan (Surh, 2003).  



Salah satu fenotip abnormal dari sel kanker adalah disregulasi dari 

kontrol daur sel, yaitu terjadi gangguan mekanisme kontrol sehingga sel akan 

berkembang tanpa mekanisme kontrol sebagaimana pada sel normal 

(Gondhowiardjo, 2004). Retinoblastoma (Rb) dan protein p53 sebagai penekan 

tumor merupakan protein yang berperan penting dalam pengaturan siklus sel 

sebagai materi antiproliferasi maupun sebagai pengatur proses apoptosis. Adanya 

kerusakan DNA menyebabkan inaktivasi p53 yang akan mengakibatkan sel 

berproliferasi secara berlebihan (Pan et al., 2002). 

Efek antiproliferatif dari beberapa senyawa yang berpotensi sebagai 

antikanker salah satunya adalah melalui kemampuannya menunda daur sel dengan 

menghambat aktivitas cyclin-CDK maupun protein-protein kinase lainnya. Agen 

kemopreventif alami, di antaranya adalah flavonoid yang dapat menginduksi 

penghentian fase G1 (Pan et al., 2002). Pengaruh agen kemopreventif melalui 

penghambatan siklus sel dapat menyebabkan sel akan berhenti membelah dan 

proliferasi sel akan berhenti.  

Aktivitas flavonoid sebagai agen pencegah tumorigenesis dapat melalui 

beberapa mekanisme antara lain melalui inhibisi aktivitas isoenzim sitokrom 

P450, induksi enzim glutathione S-transferase (GST) dan inhibisi oksidatif. 

Inhibisi aktivitas isoenzim sitokrom P450 yaitu CYP1A1 dan CYP1A1 

menyebabkan karsinogen menjadi tidak reaktif. CYP1A1 merupakan 

pemetabolisme senyawa-senyawa PAH yang salah satunya adalah DMBA (Zhai et 

al., 1998). 



Interaksi antara senyawa karsinogen dengan target makromolekul 

(DNA) biasa disebut DNA adduct yang dapat menyebabkan kerusakan DNA 

sehingga terjadi proses karsinogenesis. Interaksi ini dapat dihambat dengan 

adanya detoksifikasi senyawa karsinogen atau ultimate carcinogen oleh enzim-

enzim pemetabolisme terutama pada fase II yaitu enzim glutathion S-transferase 

(GST). Kemampuan detoksifikasi akan meningkat apabila ada peningkatan 

aktivitas (induksi) enzim-enzim ini. Peningkatan detoksifikasi menyebabkan 

senyawa reaktif menjadi tidak aktif dan mudah diekskresikan keluar tubuh. 

Aktifitas selanjutnya terjadi penurunan DNA adduct (kerusakan DNA) dan proses 

inisiasi karsinogen dihambat. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan adanya 

mekanisme pencegahan tumorigenesis dari flavonoid melalui peningkatan 

ekspresi enzim glutathion S-transferase (GST) yang dapat mendetoksifikasi 

karsinogen reaktif menjadi tidak reaktif dan lebih polar sehingga cepat dieliminasi 

dari tubuh, selain itu flavonoid juga dapat mengikat senyawa karsinogen sehingga 

mencegah ikatan dengan DNA (Ren et al., 2003). 

Flavonoid juga dapat menghambat proliferasi melalui inhibisi oksidatif 

yang dapat menyebabkan inisiasi kanker. Mekanisme ini diperantarai penurunan 

enzim xanthin oksidase, siklooksigenase (COX) dan lipooksigenase (LOX) yang 

diperlukan dalam proses peroksidasi sehingga menunda siklus sel (Ren et al., 

2003). 

 

 



6. Nangka (Artocarpus heterophylla Lamk) 

a. Klasifikasi tanaman 

Kedudukan tanaman nangka (Artocarpus heterophylla Lamk) 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub Divisio : Angiospermae 

Classis  : Dicotyledonae 

Ordo  : Urticales 

Famili  : Moraceae 

Genus  : Artocarpus 

Spesies  : Artocarpus heterophylla Lamk 

(Van Steenis, 1992) 

b. Morfologi tumbuhan  

Pohon Nangka (Artocarpus heterophylla Lamk.) memiliki tinggi 10-15 

m. Batangnya tegak, berkayu, bulat, kasar dan berwarna hijau kotor. Daun A. 

heterophylla tunggal, berseling, lonjong, memiliki tulang daun yang menyirip, 

daging daun tebal, tepi rata, ujung runcing, panjang 5-15 cm, lebar 4-5 cm, 

tangkai panjang lebih kurang 2 cm dan berwarna hijau. Bunga nangka merupakan 

bunga majemuk yang berbentuk bulir, berada di ketiak daun dan berwarna kuning. 

Bunga jantan dan betinanya terpisah dengan tangkai yang memiliki cincin, bunga 

jantan ada di batang baru di antara daun atau di atas bunga betina. Buah berwarna 

kuning ketika masak, oval, dan berbiji coklat muda (Heyne, 1987). 

 

 



c. Manfaat dan penelitian sebelumnya  

Tanaman nangka (Artocarpus heterophylla Lamk.) dapat dimanfaatkan 

sebagai obat tradisional. Bagian daun di rekomendasikan oleh pengobatan 

ayurveda sebagai obat antidiabetes karena ekstrak daun nangka yang memberi 

efek hipoglikemi (Chandrika, 2006). Selain itu daun pohon nangka juga dapat 

digunakan sebagai pelancar ASI, borok (obat luar), dan luka (obat luar). Daging 

buah nangka muda (tewel) dimanfaatkan sebagai makanan sayuran yang 

mengandung albuminoid dan karbohidrat (Heyne, 1987) dan dapat berkhasiat 

sebagai ekspektoran. Biji nangka dapat diolah menjadi tepung yang digunakan 

sebagai bahan baku industri makanan (bahan makan campuran) (Ersam, 2001) 

serta dapat digunakan sebagai obat batuk dan tonik (Heyne, 1987). Bagian kayu 

berkhasiat sebagai anti spasmodik dan sedatif, sedangkan getah kulit kayu telah 

digunakan sebagai obat demam, obat cacing dan sebagai antiinflamasi (Ersam, 

2001). 

Artocarpus merupakan salah satu genus utama dari famili Moraceae 

yang menghasilkan berbagai jenis senyawa flavonoid. Keistimewaan dari 

flavonoid yang dihasilkan oleh Artocarpus ialah adanya substituen isoprenil pada 

C-3 dan pola 2’,4’dioksigenasi atau 2’,4’,5’-trioksigenasi pada cincin B dari 

kerangka dasar flavon. Ciri tersebut ditunjukkan pada struktur artokarpin (Gambar 

4) yang merupakan senyawa flavonoid dari Artocarpus dan berbagai jenis 

senyawa lain seperti flavon dengan prenil bebas pada C-3, piranoflavon, 

oksepinoflavon, oksosinoflavon, dihidrobenzosanton dan 

kuinonodihidrobenzosanton. Senyawa-senyawa jenis ini belum pernah ditemukan 
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pada tumbuhan lain (Suhartati, 2001). Kandungan kimia dalam kayu nangka 

adalah morin, sianomaklurin (zat samak), flavon, dan tanin. Selain itu, dikulit 

kayunya juga terdapat senyawa flavonoid yang baru, yakni morusin, artonin E, 

sikloartobilosanton, dan artonol B (Ersam, 2001). 
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Gambar 4. Struktur Artokarpin (Arung et al., 2008) 

 

Selain mempunyai struktur molekul yang unik, senyawa flavon yang 

berasal dari Artocarpus juga memperlihatkan bioaktivitas antitumor yang tinggi 

pada sel leukemia L 1210 (Suhartati, 2001). Kandungan artokarpin dan artonin E 

yang merupakan senyawa turunan flavonoid ini memiliki efek sitotoksik terhadap 

beberapa sel kanker seperti A549 (sel kanker paru-paru), MCF-7 dan MDA-MB-

231 (sel kanker payudara), IA9, HCT-8 (sel kanker usus), KB, KB-Vin dan P-388 

(Syah, 2005). Pada penelitian Arung et al. (2008) menunjukkan artokarpin hasil 

isolasi kayu pada nangka merupakan salah satu jenis flavonoid yang berpotensi 

sebagai whitening agent dan antikanker kulit. Aktivitas tersebut ditunjukkan 

dengan aktivitas artokarpin terhadap penghambatan biosintesis melanin dalam sel 

melanoma B16 oleh α-MSH dan forskolin yang merupakan agen penginduksi 

melanogenesis (proses pembentukan melanin). Artokarpin juga menunjukkan efek 

sitotoksisitas pada proliferasi sel melanoma B16 dan berpotensi sebagai obat anti 



kanker. Hasil evaluasi sitotoksik dalam sel melanoma B16 pada artokarpin 

menunjukkan IC50 (konsentrasi yang menunjukkan penghambatan 50% dari 

pertumbuhan sel) sebesar 10,3 μM.  

7. Ekstraksi 

Ekstraksi atau penyarian merupakan peristiwa perpindahan masa zat 

aktif yang semula berada dalam sel, ditarik oleh cairan penyari. Bahan mentah 

obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ataupun hewan tidak perlu diproses 

lebih lanjut kecuali dikumpulkan atau dikeringkan. Tiap-tiap bahan mentah obat 

disebut ekstrak, tidak mengandung hanya satu unsur saja tetapi berbagai unsur, 

tergantung pada obat yang digunakan dan kondisi dari ekstraksi. Pada umumnya 

penyari akan bertambah baik bila permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan 

semakin luas (Ansel, 1989). 

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia menggunakan pelarut 

dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur 

ruangan/kamar (Anonim, 2000). Maserasi merupakan cara penyarian yang 

sederhana. 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 dan karena adanya 

perbedaan konsentrasi didalam sel dengan yang diluar sel. Maka larutan yang 

terpekat di desak keluar. Pada penyarian dengan cara maserasi perlu dilakukan 

pengadukan. Pengadukan diperlukan untuk menentukan konsentrasi larutan di luar 

bulk serbuk simplisia. Sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya 



derajat perbedaan konsentrasi yang sebesar-besarnya antara larutan di dalam 

dengan larutan di luar sel (Anonim, 1986). 

Cara penyarian dengan maserasi mempunyai kelebihan yaitu cara 

pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. 

Sedangkan kekurangannya adalah caranya lama dan penyarian kurang sempurna 

(Anonim, 1986). 

E. Landasan Teori 

Senyawa 7,12-dimetilbenz(a)antrasen (DMBA) merupakan karsinogen 

yang spesifik untuk kanker payudara pada beberapa model percobaan dengan cara 

pemberian per oral (Kubatka et al., 2002). Senyawa DMBA yang telah mengalami 

aktivasi metabolisme oleh enzim sitokrom P-450 akan bersifat elektrofilik dan 

terjadi ikatan kovalen dengan bagian nukleofilik pada target molekul dalam sel 

yaitu DNA membentuk DNA adduct yang akhirnya terjadi mutasi dari DNA. 

Apabila mutasi yang terjadi tidak dapat diperbaiki maka akan terjadi 

karsinogennesis (Miyata et al., 1999). 

Penelitian terdahulu menunjukkan dalam kulit kayu nangka (Artocarpus 

heterophylla Lmk.) yang termasuk dalam family Moraceae mengandung beberapa 

senyawa kimia antara lain morusin, artonin E, sikloartobilosanton, dan artonol B 

(Ersam, 2001), senyawa flavon yang memiliki bioaktivitas sebagai antitumor pada 

sel leukemia L 1210 serta artokarpin dan artonin E yang merupakan senyawa 

turunan flavonoid dengan efek sitotoksik terhadap beberapa sel kanker (Suhartati, 

2001; Syah, 2005). Penelitian lain menunjukkan artokarpin hasil isolasi kulit kayu 



nangka memiliki efek sitotoksisitas pada proliferasi sel melanoma B16 dan 

berpotensi sebagai obat anti kanker (Arung et al., 2008).  

Penelitian Zhai et al. (1998) melaporkan bahwa beberapa senyawa 

flavonoid memilki potensi dan selektifitas yang tinggi untuk menghambat 

isoenzim CYP1A, suatu keluarga dari sitokrom P450 yang bertanggungjawab 

terhadap aktivasi karsinogen DMBA. Selain itu, adanya kandungan senyawa 

flavonoid dimungkinkan dapat menginduksi aktivitas glutation S-transferase 

(GST) yang mampu mendetoksifikasi metabolit DMBA (epoksida) sehingga dapat 

diekskresikan (Ren et al., 2003). 

Dengan adanya fakta-fakta tersebut diharapkan ekstrak metanol kulit 

kayu nangka yang mengandung senyawa-senyawa flavonoid mampu menghambat 

pertumbuhan kanker payudara tikus betina galur Sprague Dawley dengan induksi 

DMBA pada tahap inisiasi dan post inisiasi. 

F. Hipotesis 

Pemberian ekstrak metanol kulit kayu nangka (Artocarpus heterophylla 

Lmk.) pada karsinogenesis kanker payudara tikus betina yang diinduksi dengan 

DMBA selama inisiasi dan post inisiasi dapat menurunkan angka kejadian (tumor 

incident), mengurangi jumlah nodul (tumor multiplicity) dan rata-rata ukuran 

kanker payudara tikus, mempertahankan perkembangan berat badan serta 

mempengaruhi keadaan histopatologi kanker payudara tikus. 

 


