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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kanker payudara adalah salah satu jenis kanker dengan tingkat prevalensi 

cukup tinggi. Dari sekitar 690.000 kasus angka kematian akibat kanker di 

negara berkembang prevalensi kasus kanker payudara yaitu sebesar 269.000 

dibandingkan dengan negara maju yang hanya sebesar 189.000 (IARC 

Globocan, 2008). Pada tahun 2013, terdapat 232.340 kasus baru kanker 

payudara di Amerika. Sekitar 39.620 di antaranya menyebabkan kematian pada 

wanita (American Cancer Society, 2013). Sedangkan di Indonesia, berdasarkan 

data Sistem Informasi Rumah Sakit, kejadian kanker payudara pada tahun 2010 

kanker payudara dan kanker leher rahim merupakan jenis kanker tertinggi pada 

pasien rawat inap maupun raawat jalan di seluruh Rumah Sakit di Indonesia, 

dengan proporsi sebesar 28,7% untuk kanker payudara, 12,8% untuk kanker 

leher rahim 12,8%, leukemia sebesar 10,4%, lymphoma 10,4%, dan kanker 

paru 7,8% (Depkes RI, 2013). 

Doxorubicin adalah agen kemoterapi kanker yang masih banyak 

digunakan dan merupakan pilihan pertama untuk kanker payudara. Namun 

doxorubicin dapat menimbulkan efek samping sehingga tidak spesifik terhadap 

sel tubuh kanker. Efek sampingnya berupa kardiotoksis, yakni dapat merusak 

otot jantung (irreversibel). Doxorubicin dapat menghambat endothelial Nitric 

Oxide Synthase (eNOS) (Den Hartog et al., 2003). Penghambatan eNOS 

menyebabkan produksi Nitric Oxide (NO) berkurang, sehingga terjadi 

vasokontriksi dan toksik pada jantung. 

Citrulline adalah asam amino non esensial yang terkandung dalam kulit 

putih semangka. Kandungan citrulline lebih banyak ditemukan pada kulit putih  
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semangka kuning atau orange dibandingkan dengan kulit putih semangka 

merah (Rimando dan Perkis-Veazie., 2005). Arginine dalam tubuh dengan 

bantuan NOS menghasilkan NO dan L – citrulline (Lameu et al., 2012). NO 

dalam jumlah normal dapat membantu relaksasi otot polos jantung (Sopi et al., 

2012), antiinflamasi, antritombosis, dan berefek antioksidan (Ignaro, 2002). 

Ada 3 isoform NOS, yaitu inducible Nitric Oxide (iNOS), endothelial Nitric 

Oxide (eNOS), dan neural Nitric Oxide (nNOS) (Tousoulis et al., 2012).  

Penambahan citrulline secara eksogen dengan bantuan L – 

arginosuccinate diduga dapat mengubah citrulline menjadi arginine (Sopi et 

al., 2012). Arginine merupakan substrat NOS yang dapat menghasilkan NO 

(Förstermann et al., 2006). Arginine dalam tubuh dapat berinteraksi dengan 

arginase  dan NOS. Apabila arginine berinteraksi berlebih dengan arginase, 

diduga NOS kekurangan substrat untuk memproduksi NO (Sopi et al., 2012). 

Penghambat arginase dapat memperbaiki gangguan vascular dan menurunkan 

tekanan darah (Bagnost et al., 2008) 

Melalui docking molekuler dilihat apakah citrulline dapat berkompetensi 

dengan arginase. Kombinasi citrulline dan doxorubicin diharapkan dapat 

menghasilkan efek sitotoksik sekaligus meningkatkan produksi NO dalam 

jumlah normal yang sehingga dapat menurunkan efek kardiotoksik pada sel 

normal dengan meningkatkan sirkulasi dan fungsi kardiovaskular.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah citrulline tunggal dan kombinasi yang dikombinasikan doxorubicin 

mempunyai potensi sitotoksik? 

2. Bagaimana interaksi antara citrulline dengan arginase secara in silico? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Menentukan potensi sitotoksik antara citrulline tunggal dan kombinasi yang 

    dikombinasikan doxorubicin terhadap sel kanker payudara MCF-7. 

2. Memberikan gambaran interaksi antara citrulline dengan arginase secara in 

silico. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bukti pemakaian kombinasi 

citrulline dengan doxorubicin sebagai alternatif pengobatan kanker payudara. 

Kombinasi ini diharapkan dapat meningkatkan potensi doxorubicin dan 

sekaligus menekan efek toksik terhadap sel normal. Selain itu informasi 

komputasi biomolekuler dengan metode docking berguna sebagai bekal 

pengembangan obat baru yang berpotensi sebagai antikanker. 
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