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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Kanker Serviks (Leher Rahim) 

Kanker serviks merupakan salah satu ancaman malignansi terbesar bagi 

wanita. Di negara berkembang, kanker serviks menduduki urutan teratas bagi 

kanker ginekologi wanita dan mencakup 20 sampai 30% dari keseluruhan 

kanker yang menginfeksi wanita (Edianto, 2006; Rosai, 2004). Di Indonesia, 

setiap tahunnya diperkirakan 20.928 kasus kanker serviks baru terjadi. Pada 

tahun 2012, dilaporkan bahwa angka kematian penderita kanker serviks 

mencapai 9.498 jiwa setiap tahun. Dengan angka kejadian ini, kanker serviks 

menduduki urutan kedua setelah kanker payudara pada wanita usia subur 15-

44 tahun (ICO HPV Information Centre, 2015). Berdasarkan data dari 

KemenKes RI (2014), sampai dengan tahun 2013 sebanyak 644.951 orang 

atau sekitar 1,75% dari target wanita usia 30-50 tahun, telah melakukan 

skrining inspeksi visual asam asetat (IVA) terdapat 28.850 orang (4,47%) 

dengan hasil IVA positif,  dari data tersebut dicurigai kanker serviks 840 (1,3 

per 1000).  

Sel HeLa adalah sel yang berasal dari sel-sel kanker serviks yang 

diambil dari seorang penderita kanker serviks bernama Henrietta Lacks. Sel 

ini bersifat immortal dan produktif sehingga banyak digunakan dalam 

penelitian ilmiah (Rahbari et al., 2009; Capes et al., 2010; Watts dan Denise, 

2010). Sel HeLa melakukan proliferasi dengan sangat cepat dibandingkan 

dengan sel kanker lainnya. Rebecca Skloot’s dalam The Immortal Life of 

Henrietta Lacks menjelaskan bahwa sel HeLa mempunyai telomerase aktif 

selama pembelahan sel, sehingga mencegah pemendekan telomere yang 

menyangkut penuaan dan kematian sel (Sharrer, 2006). Transfer gen 

horizontal dari human papillomavirus 18 (HPV18) ke sel serviks manusia 

menghasilkan genom HeLa yang berbeda dari genom induk dengan berbagai 

cara termasuk jumlah kromosomnya (Macville et al., 1999). 
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Kanker serviks terjadi akibat infeksi Human Papillomavirus (HPV 18) 

sehingga mempunyai sifat yang berbeda dengan sel serviks normal. Sel 

kanker serviks yang diinfeksi HPV diketahui mengekspresikan 2 onkogen, 

yaitu E6 dan E7. Protein E6 dan E7 terbukti dapat menyebabkan sifat imortal 

pada kultur primer keratinosit manusia, namun sel yang imortal ini tidak 

bersifat tumorigenik hingga suatu proses genetik terjadi. Jadi, viral onkogen 

tersebut tidak secara langsung menginduksi pembentukan tumor, tetapi 

menginduksi serangkaian proses yang pada akhirnya dapat menyebabkan sifat 

kanker (Goodwin dan DiMaio, 2000).  

Sifat immortal tersebut disebabkan karena kedua viral onkogen dapat 

menghambat ekspresi gen p53 (Prayitno et al., 2005). Gen p53 adalah gen 

yang mengendalikan apoptosis (Kumar et al., 2003). Mekanisme proliferasi 

sel kanker terjadi beberapa tahap, yaitu: (a) Fase Inisiasi; DNA dirusak akibat 

radiasi atau zat karsinogen (radikal bebas). Zat-zat inisiator mengakibatkan 

mutasi DNA dengan kelainan pada kromosomnya. Hal ini terjadi karena zat 

tersebut mengganggu jalannya proses reparasi sel. Sehingga kerusakan DNA 

akan diturunkan kepada sel anak seterusnya. (b) Fase Promosi; Zat 

karsinogen tambahan (co-carcinogens) diperlukan sebagai promotor untuk 

mencetuskan proliferasi sel. Dengan demikian sel-sel rusak menjadi ganas. 

(c) Fase Progresi; Gen-gen pertumbuhan yang diaktivasi oleh kerusakan DNA 

menyebabkan mitosis dipercepat dan pertumbuhan liar dari sel-sel ganas. 

Tumor menjadi manifestasi (Tjay dan Rahardja, 2007). 

Siklus sel terdiri dari beberapa fase yaitu fase Gap 1 (G1), S (Sintesa), 

Gap 2 (G2), dan M (Mitosis) (Rang et al., 2003). Lamanya siklus tersebut 

berbeda-beda pada berbagai macam organisme. Pada sel normal manusia 

sekitar 20-24 jam. Fase G1 membutuhkan waktu 8-10 jam, fase S 6-8 jam, 

fase G2 5 jam dan fase M 1 jam. Waktu generasi untuk kultur sel pada 

umumnya sama dengan sel normal (Freshney, 2000). 

Masuk dan berkembangnya sel melalui siklus sel dikendalikan melalui 

perubahan pada kadar dan aktivitas suatu kelompok protein yang disebut 

siklin. Pada tahapan tertentu siklus sel, kadar berbagai siklin meningkat 
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setelah didegradasi dengan cepat saat sel bergerak melalui siklus tersebut. 

Siklin menjalankan fungsi regulasinya melalui pembentukan kompleks 

dengan (sehingga akan mengaktivasi) protein yang disintesis secara 

konstitutif yang disebut kinase bergantung siklin (CDK, cyclin-dependent 

kinase). Kombinasi yang berbeda dari siklin dan CDK berkaitan dengan 

setiap transisi penting dalam siklus sel, dan kombinasi ini menggunakan 

efeknya dengan memfosforilasi sekelompok substrat protein tertentu (Kumar 

et al., 2003). 

 

B.  Kumbang Tomcat (Paederus fuscipes) 

1. Klasifikasi Kumbang Tomcat 

Secara garis besar klasifikasi taksonomi dari kumbang tomcat 

(Paederus fuscipes Curtis.) sebagai berikut (Kalshoven, 1981): 

Kindom : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Class  : Insecta 

Ordo  : Coleoptera 

Famili : Staphylinidae 

Genus : Paederus 

Species : Paederus fuscipes (terdapat di Indonesia) 

 

Kumbang tomcat (Gambar 1) dikenal sebagai semut kanai atau 

semut kayap diberi nama tomcat karena bentuknya seperti pesawat 

tempur Tomcat F-14. Kumbang tomcat aktif pada siang hari dan tertarik 

pada cahaya terang pada malam hari. Sifat inilah yang diduga sebagai 

memicu masuknya kumbang kepermukiman, selain karena berubahnya 

habitat tomcat. Berukuran panjang 7 sampai 10 mm dan lebar 0,5 mm. 

tubuhnya ramping dengan ujung bagian perut (abdomen) meruncing, 

dada (thorax) dan perut bagian atas berwarna merah muda hingga tua, 

serta kepala, dan sayap (eleytra), dan ujung perut (dua ruas terakhir) 

berwarna hitam. Sayap depannya pendek, berwarna biru atau hijau 
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metalik bila dilihat dengan kaca pembesar. Sayap depan yang keras 

menutupi sayap belakang dan tiga ruas perut pertama (Arifin, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamba

r 1. Paederus fuscipes (Sumber Ekstrak). Morfologi kumbang tomcat dari atas (a), 

dari bawah (b) (U.S. Army Public Health Comand, 2010) dan pengumpulan 

kumbang tomcat (c) (Foto pengumpulan kumbang tomcat, 2015) 

 

Dinamakan paederus karena cairan hemolimpfa yang ada dalam 

rongga tubuhnya mengandung senyawa toksin yang disebut pederin. 

Kadar pederin pada satu individu kumbang tomcat sekitar 0,025 % dari 

bobot serangga P. fuscipes (Singh dan Ali, 2006). Ghoneim (2013) 

melaporkan bahwa, dalam satu ekor kumbang tomcat dewasa jantan 

berkisar antara 0,1 sampai 1,5 µg. Sedangkan, pada betina kadarnya 

berkisar antara 0,2 sampai 20 µg. Racun ini dapat menyebabkan 

dermatitis paederus bila menyentuh kulit. 

Senyawa pederin yang terdapat dalam kumbang tomcat termasuk 

dalam golongan senyawa amida dengan dua cincin tetrahydrophyran, 

rumus kimia pederin adalah C25H45O9N (Gambar 2). Produksi pederin 

bergantung pada aktivitas endosimbion (bakteri Pseudomonas sp.) yang 

hidup didalam tubuh kumbang (Piel, 2002).

(a) (b) (c) 
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Berdasarkan pemeriksaan histopatologi menyatakan bahwa iritasi 

dermatitis akut yang disebabkan pederin atau racun dari kumbang tomcat 

terjadi pada bagian atas epidermis kulit.  Pederin mampu menghambat 

proses mitosis pada sel normal dengan  mekanisme menghambat sintesis 

protein dan DNA pada dosis 1 ng / ml. Hal tersebut mencegah 

pembelahan sel yang tentu dapat menyebabkan kematian sel. 

Berdasarkan aktivitas tersebut Ghoneim (2013) melaporkan bahwa, 

pederin diduga mempunyai aktivitas sebagai antikanker dengan 

mekanisme menghambat sintesis protein dan DNA dalam proses mitosis 

sel kanker.  

 

IUPAC:(2S)-N-[(S)-

[(2S,4R,6R)-6-[(2S)-2,3-

dimethoxypropyl]-4-

hydroxy-5,5-dimetil-2-

tetrahydropyranyl]-

methoxymethyl]-2-hydroxy-

2-[(2R,5R,6R)-2-methoxy-

5,6-dimetil-4-methylene-2-

tetrahydropyranyl]acetamide 
 

Gambar 2. Struktur kimia Pederin 

(Aplikasi ChemDraw, 2014) 
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