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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kanker Payudara 

1. Definisi 

Kanker payudara adalah tumor ganas yang terdapat pada sel di 

payudara. Tumor ganas adalah kelompok sel kanker yang dapat tumbuh 

sampai ke jaringan atau dapat bermetastasis ke seluruh bagian tubuh. 

Penyakit ini terjadi paling sering pada wanita, namun juga dapat terjadi 

pada pria (American Cancer Society, 2015). 

Kanker payudara merupakan salah satu jenis tumor ganas 

terbanyak pada perempuan dengan angka kejadian sebanyak 22% dari 

kasus baru kanker pada perempuan. Keganasan pada payudara dapat 

menyerang lapisan-lapisan dari payudara baik epitel maupun jaringan 

mesenkim. Sedangkan untuk kanker payudara berarti keganasan yang 

mengenai sel epitel payudara, contohnya karsinoma duktal dan 

karsinoma lobular (American Cancer Society, 2011). Dari tahun 2007 

sampai 2011 rata-rata kasus kematian akibat kanker payudara pada 

wanita usia di bawah 50 tahun terdapat 3,2% pada wanita kulit putih dan 

2,4% pada wanita kulit hitam, sementara pada wanita usia di atas 50 

tahun terdapat 1.8% pada wanita kulit putih dan 1,1% pada wanita kulit 

hitam (American Cancer Society, 2015). 

Kanker adalah suatu penyakit dengan ciri gangguan atau 

kegagalan mekanisme pengaturan multiplikasi pada organisme 

multiseluler sehingga terjadi perubahan yang tidak terkontrol. Perubahan 

sel (transformasi) ini disebabkan oleh perubahan gen di dalam sel. Sel-sel 

yang telah mengalami transformasi terus menerus berproliferasi dan 

menekan pertumbuhan sel normal. Pertumbuhan kanker yang tidak 

terkendali tersebut diikuti dengan invasi ke jaringan sekitar dan metastase 

ke bagian tubuh lain (Yusni, 2008). 

Studi In Vitro…, Azizah Yudiarti, Fakultas Farmasi, UMP, 2016



5 

Karsinogenesis merupakan proses pembentukan sel kanker yang 

patogenesisnya secara molekuler merupakan penyakit genetik. Proses ini 

terjadi akibat pengaruh berbagai faktor (multifaktorial) yang menyerang 

tubuh secara bertahap. Bahan-bahan yang dapat menyebabkan sel kanker 

disebut karsinogen. Berdasarkan asalnya, maka karsinogen dapat berasal 

dari faktor karisinogen seperti karsinogen kimiawi, virus, dan fisik, dan 

karsinogen yang berasal dari faktor endogen seperti hormon sex. Adapula 

yang memasukkan karsinogen seperti diet, umur, keturunan, rangsang 

menahun, dan trauma sebagai perangsang terbentuknya sel kanker 

(Yusni, 2008). 

Perubahan sel normal menjadi sel kanker melalui 3 tahap yaitu 

tahap inisiasi, promosi, dan progresi. Pada tahap inisiasi, terdapat faktor 

inisiator yang memulai pertumbuhan sel abnormal seperti radiasi, bahan 

kimia, mutagenik, virus, mutasi spontan. Pada tahap promosi dipicu oleh 

promotor seperti tumor promotor, faktor pertumbuhan, virus sehingga 

terbentuk sel-sel yang polimorfis dan anplastik. Pada tahap progresi 

ditandai dengan adanya invasi sel ganas ke membran basal atau kapsul. 

Perubahan keganasan melibatkan beberapa gen yaitu onkogen, gen 

penekan tumor, gen yang berperan dalam perbaikan DNA (DNA repair 

gen), dan gen pengatur apoptosis (Yusni, 2008). 

Onkogen adalah gen yang berkaitan dengan terjadinya 

transformasi neoplastik. Onkogen ini berasal dari protoonkogen yang 

mengalami mutasi. Protoonkogen adalah gen yang mengatur proliferasi 

normal. Perubahan yang dialami protoonkogen seluler pada aktivasi 

menjadi onkogen selalu bersifat mengaktivasi, artinya mereka 

menstimulasi suatu fungsi sel yang mengakibatkan pertumbuhan dan 

deferensiasi sel. Walau ada sel yang mengalami pembelahan diri secara 

tak terkendali, masih belum mengarah ke bentuk kanker, karena sel-sel 

sekitar akan bereaksi dengan mengeluarkan growth inhibitor (zat 

penghambat pertumbuhan). Zat pertumbuhan ini akan mengikat ke 

reseptor sel yang malfungsi, mengirimkan signal ke inti sel, 

mengaktifkan gen penekan tumor. Proses timbulnya keganasan pada 
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tingkat molekuler dapat diamati dari produksi protein yang berlebihan 

yang dihasilkan oleh onkogen. Aktivasi onkogen merangsang produksi 

reseptor faktor pertumbuhan yang tidak sempurna, yang memberi isyarat 

pertumbuhan terus-menerus meskipun tidak ada rangsang dari luar. 

Proses proliferasi yang tidak terkendali tanpa diiringi maturasi sel dapat 

mengakibatkan gangguan diferensiasi sel. Pada tahap selanjutnya, 

gangguan diferensiasi sel akan mencerminkan progresifitas sel menjadi 

ganas (Yusni, 2008). 

Apoptosis ialah kematian sel terprogram yang terjadi baik pada 

beberapa proses fisiologik maupu  proses neoplasma. Penumpukan sel 

pada neoplasma tidak hanya terjadi sebagai akibat aktivasi gen 

perangsang pertumbuhan atau tidak aktifnya gen penekan tumor, tetapi 

juga oleh karena mutasi gen pengatur apoptosis. Pertumbuhan sel diatur 

oleh gen perangsang dan gen penghambat pertumbuhan, maka kehidupan 

sel ditentukan oleh gen perangsang dan penghambat apoptosis (Yusni, 

2008). 

Tahap inisiasi diawali dengan kegagalan mekanisme DNA repair 

sehingga paparan inisiator seperti hormon, radiasi, mutasi spontan, dan 

bahan kimia mutagnik pada sel yang terinisiasi menyebabkan terjadinya 

perubahan urutan nukleotida DNA proto-onkogen sehingga ekspresi gen 

berubah meskipun jaringan masih terlihat normal. Tahap inisiasi 

merupakan proses yang berlangsung cepat dan bersifat reversibel. 

Tahap inisiasi akan berlanjut menjadi tahap promosi apabila sel 

yang terinisiasi tadi terpapar oleh promotor seperti faktor pertumbuhan 

dan infeksi virus sehingga sel akan berkembang menjadi preneoplasi. 

Pada sel preneoplasi akan terjadi transfornasi urutan DNA sel sehingga 

ekspresi protein yang dikode gen tersebut berubah. Tahap romosi ini 

tidak terjadi dalam waktu singkat, selain itu juga harus ada serangan 

promotor yang terus menerus. Sebenarnya proses tersebut dihambat oleh 

anti onkogen, gen oenekan tumor dan faktor diferensiasi, akan tetapi bila 

faktor-faktor anti karsinogenik tadi gagal melaksanakan fungsinya maka 

sel preneoplasi akan menjadi sel tumor in situ (Yusni, 2008). 
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Sel tumor in situ jika kembali mendapat paparan akan 

berkembang menjadi sel tumor infiltratif yang merupakan tahap akhir 

karsinogenesis yaitu tahap progresi. Proses perkembangan menjadi sel 

tumor infitltratif dihambat oleh mekanisme apoptosis, faktor diferensiasi, 

penghambatan angiogenesis, dan sistem imun tubuh (Yusni, 2008). 

2. Siklus Sel 

Siklus sel secara normal terbagi dalam empat fase yaitu: G1, S, 

G2, M, dan diselingi dengan fase istirahat G0 (Shengli, 2001). 

Fase awal dimulai dengan G1, pada fase ini sel mulai 

mempersiapkan untuk melakukan sintesa DNA dan juga melakukan 

biosintesa RNA dan protein (Soetamto, 2001; Sjamsuhidayat, 1997). 

Kemudian dilanjutkan dengan fase S, dimana pada fase ini terjadi 

replikasi DNA. Pada akhir fase ini telah beisi DNA ganda dan kromosom 

telah mengalami replikasi (Shengli, 2001). Setelah fase S berakhir sel 

masuk dalam fase pra mitosis (G2) dengan ciri: sel berbentuk tetraploid, 

mengandung DNA dua kali lebih banyak dari pada sel fase lain dan 

masih berlangsungnya sintesis RNA dan protein. Sewaktu mitosis 

berlangsung (fase M) sintesis protein dan RNA berkurang secara tiba-tiba 

dan terjadi pembelahan menjadi 2 sel. Setelah itu sel memasuki fase 

istirahat (G0). Sel dalam fase G0 yang masih potensial untuk 

berproliferasi disebut sel klonogenik atau sel induk (stem cell) (Soetamto, 

2004). Jadi yang menambah jumlah sel kanker adalah sel yang dalam 

siklus proliferasi dan dalam fase G0 (Shengli, 2001). 

 

Gambar 1. Siklus sel (Wongpalee, S., 2006) 
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Perubahan dari satu fase ke fase berikutnya pada siklus sel diatur 

oleh beberapa checkpoint. Kontrol checkpoint berfungsi untuk 

memastikan bahwa kromosom utuhdan tahap-tahap kritis siklus sel telah 

sempurna sebelum memasuki tahap selanjutnya (Alfred, 1997). 

Pengaturan checkpoint tersebut melibatkan aktivasi dan degradasi cyclin, 

aktivasi cyclin dependent kinase (CDKs), cyclin-dependent kinase 

inhibitor (CDKIs). Interaksi diantara ketiga kelas protein tersebut 

berperan mengontrol berbagai tahap siklus sel, mencegah sel ke tahap 

selanjutnya jika terjadi kerusakan DNA melalui mekanisme checkpoint 

dan deregulasi proses ini berperan dalam kejadian kanker (Pusztai, L., et 

al 1996;Shengli, 2001). 

Pada kanker terjadi perubahan pada pengaturan siklus sel. Selama 

perkembangan sel kanker, baik secara genetik maupun epigenetik, 

biasanya mempengaruhi ekspresi protein-protein pengatur siklus sel. Hal 

ini dapat menyebabkan deregulasi aktivitas CDK. Pada sel kanker juga 

terjadi ketidakmampuan kontrol checkpoint, mengakibatkan respon yang 

menyimpang terhadap adanya kerusakan seluler. Contohnya, kerusakan 

DNA pada fase G1 normalnya menyebabkan berhentinya siklus sel atau 

terjadi apoptosis tergantung pada tingkat kerusakannya, sehingga sel 

tidak bisa memasuki fase S karena dihentikan pada G1 (Alfred, 1997). 

Ketidakmampuan kontrol checkpoint menyebabkan inisiasi fase S atau 

mitosis tetap berlangsung meskipun ada kerusakan seluler dan 

ketidakstabilan genetik yang selanjutnya menimbulkan clone maligna 

(Janne, 2000; Budiani et al., 2005). 
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Gambar 2. Siklus sel kanker (Anonim, 2002) 

 

Aktivitas dari komplek CDK yang mengontrol checkpoint 

tersebut diatur dengan cara fosforilasi dan defosforilasi. Satu substrat 

protein utama CDK adalah Rb. Rb saat kondisi hipofosforilasi berikatan 

dan menginaktifkan faktor transkripsi E2F. E2F merupakan faktor 

transkripsi cyclin E, cyclin A, dan protein-protein lain yang terlibat 

dalam siklus sel. Cyclin E membentuk kompleks denan CDK2 dan 

meningkatkan fosforilasi Rb. E2F yang dihasilkan akan menginduksi 

transkripsi gen seperti DNA polimerase dan thymidinkinase (Kodner, 

1999; Janne, 2000; Murti, 1996; Budiani, 2005). 

3. Apoptosis 

Pada organisme multiseluler, homeostasis jaringan dipengaruhi 

oleh proliferasi, diferensiasi, dan kematian sel. Sebagaimana proliferasi 

dan diferensiasi, apoptosis penting dalam mengontrol pertumbuhan. 

Adanya gangguan dalam program tersebut akan mengakibatkan 

pertumbuhan sel abnormal. 

Apoptosis adalah kematian sel terprogram yang terjadi baik pada 

beberapa proses fisiologik maupun pada neoplasma. Penumpukan sel 

pada neoplasma tidak hanya terjadi sebagai akibat aktivitas gen 

perangsang pertumbuhan atau tidak aktifnya antionkogen tetapi juga oleh 
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mutasi gen pengatur apoptosis (Pringgoutomo, et al., 2002). Ciri 

morfologi apoptosis adalah pengkerutan sel, penonjolan membran 

(membran blebbing), kondensasi kromatin, dan fragmentasi inti sel 

(Petak, 2000). Gambaran tersebut adalah hasil dari aktivasi caspase, 

yaitu keluarga protease yang substratnya meliputi prekursor enzim yang 

dapat menyebabkan destruksi proteolitik sitoskeleton dan metabolit 

protein yaitu poly adenosine-5’diphosphate-ribose) polymerase (PARP), 

DNA-dependent protein kinase, lamin, protein kinase, dan aktin (Shengli, 

2001; Ghobrial, 2005). 

Mekanisme apoptosis terjadi dalam 2 jalur yaitu jalur ekstrinsik 

atau death receptor (DR) dan jalur intrinsik atau jalur mitokondria 

(Ghobrial, 2005; Schuler, 2001). 

Death receptor pathway dimulai dengan pengaktifan tumor 

necrosis factor receptor (TNFR), yang meliputi Fas, death receptor (DR) 

4, TNFRI, dan TNFRII. Fas menginduksi apoptosis melalui dua jalur. 

Jalur pertama dengan mengikat ligan. Ikatan ligan mengaktifkan reseptor 

TNFRI dan fas untuk menarik dan mengikat protein death effector 

Fadd/Mort-1. Ikatan Fadd/Mort-1 menarik procaspase 8. Procaspase 8 

diubah menjadi bentuk aktifnya yaitu caspase 8 dan dilepaskan kembali 

ke dalam sitosol (Ghobrial, 2005; Murphy, 2000). Caspase 8 akan 

memecah dan mengaktifkan caspsae 3. Jalur kedua lewat jalur alternatif 

sinyal transduksi. Reseptor Fas berikatan dengan protein adapter yang 

akan mengaktifkan mitogenactivating protein kinase (MAP3) dan 

memicu kaskade fosforilasi yang meningkat pada aktivasi c-Jun N 

terminal kinase (JNK). JNK yang teraktivasi memfosforilasi susbtrat 

seperti c-Jun dan p53 dan menginduksi apoptosis lewat berbagai 

mekanisme, meliputi modifikasi dan pengaturan protein falimi Bcl-2 

(Ghobrial, 2005). 

Pada jalur mitokondria, salah satu kejadian yang menyebabkan 

apoptosis adalah pelepasan sitokrom c dari mitokondria melalui porus 

yang dibentuk oleh mitochondrial permeability transition pore (PTP) dan 
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protein pro apoptosis Bax (Murti, 1996; Sudigo, 2002). Jika PTP 

berasosiasi dengan Bax maka keduanya dapat membentuk suatu kanal 

spesifik untuk sitokrom c dan faktor-faktor yang menginduksi apoptosis. 

Asosiasi antara Bax dengan PTP dan aktivitas pembentukan porus 

dicegah oleh protein anti apoptosis Bcl-2. Sitokrom c yang dilepaskan 

oleh mitokondria ke sitosol akan berinteraksi dengan Apaf-1 untuk 

membentuk apoptosom yang akan merekrut dan mengaktivasi 

procaspase-9. Capspas-9 yang aktif akan melakukan pemecahan terhadap 

caspase efektory yaitu caspase-3, -6, dan -7. Caspase efektor ini 

kemudian melakukan pemecahan terhadap banyak substrat di dalam sel 

yang penting dan menimbulkan perubahan morfologis yang khas pada 

apoptosis (Ghobrial, 2005; Schuler, 2001). 

Apoptosis dan gen yang mengontrolnya mempunyai efek yang 

besar pada fenotip keganasan. Gangguan pada program apoptosis akan 

menyebabkan mortalitas sel. Mutasi onkogenik yang mengganggu 

apoptosis mempengaruhi inisiasi tumor, progresifitas tumor dan 

metastase (Ghobrial, 2005; Murphy,2001; Allen, 1995). 

Hampir semua obat anti kanker yang digunakan sekarang, 

dikembangkan dengan penyaringan yang dirancang untuk 

mengidentifikasi bahan yang secara selektif membunuh tumor. 

Hubungan antara apoptosis dengan terjadinya kanker memberikan ide 

penelitian tentang target dan mekanisme farmakologi obat-obat anti 

kanker. Suatu obat anti kanker yang poten untuk menginduksi dan 

mengaktifkan apoptosis dapat menghindari banyaknya efek samping 

yang tidak diharapkan karena pelepasan material-material sampah akibat 

nekrosis sel, dan mengurangi kerusakan sel-sel normal yang disebabkan 

oleh kemoterapi. Proses apoptosis juga dapat digunakan untuk 

mengevaluasi toksisitas obat. Gangguan dan mutasi gen pada program 

apoptosis dapat mengurangi sensitivitas terapi dan menyebabkan 

resistensi obat (Yusni, 2008). 
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Disamping apoptosis dikenal cara kematian yang lain yaitu 

nekrosis yang dapat terjadi oleh karena kegagalan sintesa ATP oleh 

mitokondria. Nekrosis merupakan kematian sel yang terjadi patologis 

dengan penyebab utama gangguan produksi ATP. Pada setiap kerusakan 

jaringan misalnya akibat radikal bebas, bahan toksik, atau bahan 

infeksius, kedua proses ini berjalan dengan proporsi yang berbeda dan 

saling berkaitan (Yusni, 2008). 

 

Gambar 3. Perubahan sel akibat apoptosis dan nekrosis (Ghobrial, 

I.M., Witziq, T.E., Adjei, A.A., 2005) 

 

Tabel 1. Perbedaan apoptosis dan nekrosis 

 

 Apoptosis Nekrosis 

Peran sel Aktif Pasif 

Distribusi Tersebar Terkonsentrasi pada satu 

daerah atau menyebar 

dari satu titik (contigous) 

Morfologi Volume sel 

menyusut 

Volume sel mengembang 

Membran sel Dipertahankan Rusak 

Induksi Perlahan (jam) Cepat (detik-menit) 

Pembersihan sel 

mati 

Cepat Lambat 
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Inflamasi Tidak ada Ada 

 

B. 5-Fluorouracil (5FU) 

5-Fluorouracil merupakan salah satu obat kemoterapi tertua yang 

telah digunakan beberapa dekade. Obat ini digunakan untuk beberapa ejnis 

kanker seperti kolon, payudara, lambung, pankreas, dan kulit. 5FU brupa 

cairan jernih dan tidak berwarna dan diberikan secara intravena, dapat juga 

berupa krim yang digunakan pada kanker kulit (Yusni, 2008). Struktur dari 

5FU: 

 

 

Gambar 4. Struktur 5-fluorouracil(Francesco et al., 2007) 

 

5-Fluorouracil adalah antimetabolit yang bekerja secara antagonis 

dengan timin terhadap aktivitas enzim thimidylate sintase (TS). 5FU 

merupakan prodrug, metabolisme 5FU menghasilkan fluoridin-5`-trifosfat 

(FUTP) yang bergabung ke dalam RNA dan mempengaruhi fungsinya dan 

fluoro-deoxyuridine monophosphate (FdUMP) yang menghambat replikasi 

DNA (Longley and Johnston, 2007). 

5-FU dikonverasi menjadi tiga metabolit aktif utama yaitu: (1) fluoro-

deoxyuridine monophosphate (FdUMP), (2) fluorodeoxyuridine tryphosphate 

(FdUTP), dan (3) fluorouridine tryphosphate (FUTP). Mekanisme utama 

aktivasi 5FU adalah konversi menjadi fluorouridine monophosphate (FUMP) 

juga secara langsung oleh orotate phosphoribosyl transferase (OPRT) atau 

secara tidak langsung via fluorouridine (FUR) melalui aksi berurutan dari 

uridine phosphorylase (UP) dan uridine kinase (UK). FUMP kemudian 

difosforilasi menjadi fluorouridine diphosphate (FUDP) yang dapat 
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difosforilasi lebih lanjut menjadi metabolit aktif fluorouridine tryphosphate 

(FUTP) atau dikonversi menjadi fluorodeoxyuridine diphosphate (FdUDP) 

oleh ribonucleaotide reductase (RR). Di sisi lain, FdUDP dapat pula 

difosforilasi atau didefosforilasi menjadi metabolit aktif masing-masing 

FdUTP dan FdUMP. Jalur aktivasi alternatif lainnya melibatkan thymidine 

phosphorylase yang mengkatalisis konversi 5FU menjadi fluorodeoxyuridine 

(FUDR), kemudian difosforilasi oleh thymidine kinase (TK), dan menjadi 

thymidylate synthase (TS) inhibitor. Ada pula enzim dihydropyrimidine 

dehydrogenase (DPD) yang mengkonversi 5FU menjadi 

dihydrofluorouracil(DHFU) yang tidak aktif. DHFU adalah rate limiting step 

katabolisme 5FU pada sel normal dan sel tumor, proporsi dari pengerusakan 

menjadi metabolit tidak aktif mencapai 80% (Longley dan Johnston, 2007). 

Hal ini akan mengakibatkan induksi apoptosis karena penghambatan 

sintesis DNA yang disebabkan sel kekurangan deoksitimidin trifosfat (dTTP). 

Peningkatan ekspresi thymidilate synthetase (TS) pada sel kanker merupakan 

respon sel yang dapat mengakibatkan resistensi terhadap 5FU (Giovanetti et 

al., 2007). Pada kaitannya dengan daur sel 5FU tidak dapat bekerja pada sel 

yang berada di luar daur sel (G0). 5FU hanya bekerja pada sel yang aktif 

menjalankan daur sel dimana diperlukan aktivitas TS untuk sintesis basa 

penyusun DNA. TS diekspresikan tinggi pada fase G1 melalui perantara 

aktivitas transkripsi dari E2F. Setelah diekspresikan, TS sendiri langsung 

mensintesis prekursor dUMP yang diperlukan dalam fase sintesis. Perlakuan 

dengan 5FU pada sel kanker dapat menyebabkan akumulasi sel pada G1 dan 

awal fase sintesis (G1arrest) (Liu et al., 2006). 

Efek samping dari 5-FU yang ditemukan pada pasien antara lain 

neutropenia, stomatitis, diare, dan hand-food syndrome. Masing-masing efek 

ini terkait dengan metode pemberian yang diterapkan pada pasien 

(Meyerhardt dan Mayer, 2005). 

 

C. Bawang Dayak 

Bawang Dayak (Sisyrinchium palmifolium L.) adalah salah satu jenis 

tanaman yang berkhasiat bagi kesehatan. Tanaman ini banyak ditemukan di 
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daerah Kalimantan. Penduduk lokal di daerah tersebut menggunakan tanaman 

ini sebagai obat tradisional. Bagian yang dapat dimanfaatkan pada tanaman 

ini adalah umbinya. Di Indonesia, tanaman ini juga dikenal dengan nama 

bawang mekah, bawang hantu, bawang sabrang, dan bawang arab (Firdaus, 

2006). 

Taksonomi bawang dayak (Sisyrinchium palmifolium L.): (SK 

Determinasi Tumbuhan, 2015) 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobinota 

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Liliopsida 

Sub Kelas : Lilidae 

Ordo : Liliales 

Famili : Iridaceae 

Genus : Sisyrnchium 

Spesies : Sisyrnchium palmifolium L. 

Synonim : Eleutherine palmifolia (L.) Merr. 

Ciri  spesifik dari tanaman ini adalah umbinya yang berwarna merah 

menyala dengan permukaan yang sangat licin, letak daun berpasangan dengan 

komposisi daun bersirip ganda dan bunganya berwarna putih. Tipe 

pertulangan daunnya sejajar dengan tepi daun licin dan bentuknya seperti pita 

bergaris. Selain digunakan sebagai tanaman obat, tanaman ini juga bisa 

digunakan sebagai tanaman hias karena memiliki bunga yang berwarna putih 

(Firdaus, 2006). 
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Gambar 5. Tumbuhan bawang dayak (dokumentasi pribadi) 

 

Dalam umbi bawang dayak terkandung senyawa fitokimia yaitu 

alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolik, steroid, dan tanin. Secara empiris 

bawang dayak sudah dipergunakan masyarakat lokal sebagai obat berbagai 

jenis penyakit seperti kanker payudara, penurun tekanan darah tinggi, 

penyakit kencing manis, menurunkan kolesterol, obat bisul, kanker usus, 

mencegah stroke, dan mengurangi sakit perut setelah melahirkan. Selain itu, 

tanaman ini juga dapat dipergunakan sebagai pelancar air susu ibu 

(Galingging, 2009). 

Tanaman bawang dayak (Sisyrinchium palmifolium L.) memiliki 

banyak manfaat yaitu sebagai antiradang, menghentikan perdarahan, dan 

antitumor. Bawang dayak mengandung senyawa metabolit sekunder golongan 

naftokuinon dan turunannya sebagai elecanacin, eleutherine, eleutherol, 

eleutherinon (Alves et al., 2003; Hara et al., 1997; Han et al., 2008; Nielsen 

dan Wege, 2006).Naftokuinon dikenal sebagai antimikroba, antifungal, 

antivirial, dan antiparasitik. Selain itu, naftokuinon memiliki bioaktivitas 

sebagai antikanker dan antioksidan yang biasanya terdapat di dalam sel 

vakuola dalam bentuk glikosida (Babula et al., 2005). Kandungan senyawa 

kimia lain dari tumbuhan umbi bawang dayak adalah flavonoid (Wardani, 

2009).  

Penelitian yang dilakukan oleh Anita S. H., Kiki M., dan Leni P. 

(2015) membuktikan adanya aktivitas antioksidan dari ekstrak etanol umbi 

bawang dayak (Eleutherine bulbosa Merr) dengan nilai IC50 sebesar 46,14 

ppm. Fungsi kebanyakan flavonoid dalam tubuh manusia adalah sebagai 

aktivitas antioksidan sehingga sangat baik untuk pencegahan kanker (Ivan, 

2009). Penelitian yang dilakukan oleh Ivan (2009) membuktikan adanya 

aktivitas anti kanker dari ekstrak etanol bawang dayak (Eleutherine 

palmifolia (L.) Merr.) terhadap sel T47D dengan nilai IC50 sebesar 125 ppm. 

 

D. Sel Kanker T47D 
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Sel T47D merupakan cell line yang pertama kali diisolasi dari pasien 

wanita dengan tumor duktal payudara (Suko, 2011). Cell line adalah sel yang 

disubkultur dari primary cultures, yaitu sel dari organ atau jaringan yang 

dikultur dalam media dan kondisi yang sesuai (www.biologyonlie.net). 

Continous cell line sering dipakai dalam penelitian kanker secara in 

vitrokarena mudah penanganannya, memiliki kemampuan replikasi yang 

tidak terbatas, homogenitas yang tinggi serta mudah diganti dengan frozen 

stock jika terjadi kontaminasi (CCRC Farmasi UGM, 2015). Sel T47D 

memiliki karakteristik ER (Estrogen Reseptor)/ PR (Progesteron Reseptor)-

positif. Secara molekuler sel mengalami mutasi pada p53, sehingga sel 

kehilangan kontrol pada regulasi cell cyclenya (Nurani, 2012). Aktivasi 

reseptor estrogen (ER) dapat memacu pertumbuhan, proliferasi, dan 

metastase kanker payudara (Ikawati, 2004). Pada tahun 1995, para ahli 

menemukan bahwa reseptor estrogen terdiri dari 2 subtipe, yaitu reseptor 

estrogen α (Erα) dan reseptor estrogen β (Erβ). Pada jaringan payudara 

terdapat kedua subtipe reseptor tersebut (Ikawati, 2014). 

 

Gambar 6. Morfologi sel T47D yang diperoleh dari website ATCC 

(www.atcc.org) 

 

E. Analisis Apoptosis dengan Anexin V-FTIC 

Pengamatan terhadap keberadaan fosfatidilserin pada membran 

sitoplasma difasilitasi dengan penemuan bahwa Annexin V secara spesifik 
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dapat berikatan terhadap fosfatidilserin dengan adanya kalsium (Andree et al., 

1990; Susin et al., 1996). Fosfatidilserin adalah aminofosfolipid yang akan 

keluar ke permukaan membran plasma pada saat apoptosis, dimana 

keberadaannya dibutuhkan untuk pengenalan dan pemusnahan sel mati. 

Fosfatidilserin dapat digunakan sebagai early marker apoptosis sel (Krysko, 

Berghe, D` Herde, dan Vandernabeele, 2008). 

Annexin V pertama kali pertama kali dilaporkan oleh Bhon et al., 

yang mengisolasi protein dari plasenta manusia dan menyebutnya dengan 

istilah placental protein 4 (PP4) dan oleh Reutelingsperger yang 

mengisolasinya dari tali pusar. Setelah kloning dan sekuensing dari cDNA 

Annexin V manusia, protein tersebut disebut Annexin V karena kemiripannya 

dengan famili protein Annexin (Iwasaki et al., 1987). 

Berdasarkan fenomena bahwa fosfatidilserine dikeluarkan selama 

apoptosis dan kemampuan Annexin V untuk berikatan dengan fosfatidilserine 

dengan afinitas yang tinggi, Koopman et al. Pertama kali mendeskripsikan 

metode untuk menggunakan Annexin V yang dilabel secara ekstrinsik dengan 

Hapten (contohnya FITC atau biotin) untuk mendeteksi apoptosis. Annexin V 

yang telah dilabel dengan Hapten dan dengan kondisi keberadaan milimolar 

Ca
2+

 akan berikatan dengan residu fosfatidilserine yang ada di luar membran 

plasma sel yang mengalami apoptosis. Annexin V tidak dapat berikatan 

dengan sel normal karena molekul tersebut tidak dapat berpenetrasi ke dalam 

lapisan fosfolipid bilayer. Pada sel mati, lapisan dalam membran dapat terikat 

secara ekstrinsik dengan Annexin V karena integritas membran plasma yang 

sudah hilang. Hal ini menyebabkan Annexin V juga akan berikatan dengan 

sel nekrosis (Plasier, Lyold, Paul, dan Thomas, 1999). 

Untuk membedakan antara sel mati dan sel apoptosis, propidium 

iodide (PI) dapat ditambahkan pada suspensi sel. Propidium iodida 

merupakan penanda DNA yang bersifat membran impermeabel. Dengan cara 

ini sel apoptosis dan sel mati dapat dibedakan dengan pelabelan ganda 

Annexin V dan PI, dan selanjutnya dapat dianalisis dengan flowcytometer 

atau mikroskop fluoresen (Plasier et al., 1999). Uji ini cukup mudah untuk 
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membedakan sel normal (Annexin V
–
/PI

+
), sel apoptosis awal (Annexin 

V
+
/PI

–
), sel apoptosis akhir (Annexin V

+
/PI

+
), dan sel mati (Annexin V

–
/PI

+
) 

(Vermes, Haanen, Steffens-Naaken, dan Reutelingsperger, 1995). 

Kombinasi Annexin V-FITC dengan PI sudah umum digunakan untuk 

membedakan sel hidup, apoptosis, dan sel nekrosis berdasarkan perbedaan 

permeabilitas membran. Propidium iodida tidak dapat menembus membran 

sel yang hidup. Namun ketika sel mengalami apoptosis akhir dan nekrosis, 

terjadi perubahan permeabilitas membran plasma dan nuklear sehingga 

propidium iodide dapat memasuki sel dan berikatan dengan DNA sehingga 

menyebabkan fluoresensi merah pada sel tersebut (Reiger et al., 2010). 

Menandai sel apoptosis dengan fluoresensi seperti penggunaan 

Annexin V/PI skarang ini dianggap metode yang tepat untuk mengevaluasi 

perubahan morfologi nuklear pada apoptosis (Baskic, 2006). Uji Annexin V 

juga mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan metode yang 

sudah ada. Pengikatan Annexin V membutuhkan waktu hanya 5 – 10 menit, 

sedangkan uji berdasarkan fragmentasi DNA membuthkan waktu 3 – 4 jam. 

Selain itu uji Annexin V mendeteksi tahap awal dari apoptosis dan dapat 

dijadikan uji umum untuk mengetahui onset dari kematian sel (Zhang, 1997). 

 

F. Flowcytometry 

Fowcytometry adalah teknik yang digunakan untuk menghitung dan 

menganalisa partikel miskroskopis yang tersuspensi dalam aliran fluida 

(Cytopathol, 2009). Prinsip dasar dari metode ini adalah berdasarkan 

fluoresensi. Suspensi sel atau partikel yang hendak dianalisa disedot atau 

dialirkan. Aliran dikelilingi oleh fluida yang sempit, sel akan melewati satu 

demi satu melalui sinar laser terfokus. Sinar lase akan menyerang sel tersebut. 

Sel yang sesuai dengan cahaya laser dan panjang gelombang yang tepat dapat 

dipancarkan kembali sebagai fluoresensi jika sel mengandung zat alami 

fluorescent satu atau lebih fluorochrome-label antibodi melekat pada 

permukaan atau struktur internal sel. Pernyerapan cahaya tergantung pada 

struktur internal sel, ukuran, dan bentuknya. Cahaya fluoresensi terdeteksi 
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oleh serangkaian dioda. Filter optik berfungsi untuk memblokir cahaya yang 

tidak diinginkan. Hasil data disimpan melalui komputer (Ulfah, 2010). 

Flowcytometry merupakan analisis mikroskop yang memiliki 

kemampuan untuk menganalisis sel-sel secara individu. Kelebihan flow 

cytometry setidaknya ada tiga faktor utama, yaitu multiparameter akuisisi data 

dan analisis data multivariate, kecepatan analisis sel, dan kemampuan dalam 

penyortiran sel (Davey dan Douglas, 1996): 

1. Multiparameter akuisisi data dan analisis data multivariate 

Analisis sel secara konvensional cenderung mengukur hanya satu 

determinan suatu sampel pada satu waktu. Namun, pada flow cytometry, 

kombinasi dari pewarna dan eksitasi panjang gelombang memungkinkan 

estimasi multiple determinan pada setiap sel, misalnya dapat dibedakan 

antara berbagai jenis sel dalam populasi sel campuran atau menunjukkan 

hubungan antara variabel seluler yang berbeda. 

2. Kecepatan analisis sel 

Mengingat kebutuhan untuk menghindari kesalahan perhitungan 

dan kerusakan mekanisme dari sel yang hendak dianalisa, kombinasi 

konsentrasi sel dan laju aliran linear yang umumnya digunakan pada 

analisa flow cytometry yaitu 100 – 1000 sel per detik. Sehingga apabila 

ingin menignkatkan tingkat presisi yang memadai dalam penilaian 

distribusi populasi sel yang berbeda, misalnya jika peristiwa yang 

diakuisisi sebanyak 10000, maka waktu yang dibutuhkan hanya 10 – 100 

detik. 

3. Kemampuan penyortiran sel 

Data yang diperoleh dari pengukuran flow cytometry dianalisis 

dengan cukup cepat sehingga perlu digunakan penyortiran sel untuk 

memisahkan atau membedakan sel dengan sifat yang diinginkan. 

Prosedur ini biasanya dikenal dengan fluorescence-acticvated cell 

sorting. 

Kelemahan flow cytometry menurut Davey dan Douglas (1996) 

ada dua yaitu biaya yang besar dan diperlukan operator yang terampil 
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untuk mendapatkan kinerja yang optimal. Hite dan Ann (2001) 

menambahkan kelemahan metode flow cytometry adalah pengujian 

secara subjektif yaitu operator dapat menginterpretasi data dengan 

beberapa cara yang berbeda. 
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