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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kanker Payudara 

Kanker adalah penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan yang tidak 

normal dan penyebaran sel abnormal. Kanker dapat menyebabkan kematian 

apabila tidak ada kontrol terhadap penyebaran sel yang abnormal. Pertumbuhan 

kanker terjadi saat bagian dalam tubuh tumbuh secara tak terkontrol. Suatu sel 

menjadi sel kanker karena adanya kerusakan pada DNA (Deoxyribonucleic 

acid). DNA berperan dalam kegiatan setiap sel. Pada sel normal kerusakan 

DNA pada sel dapat diperbaiki atau terjadi kematian sel. Sedangkan pada 

kanker saat DNA mengalami kerusakan tidak ada perbaikan. Sel tetap tumbuh 

dan terjadi pertumbuhan sel baru yang tidak dibutuhkan tubuh yang disebut sel 

abnormal (American Cancer Society, 2014). 

Sel kanker pada dasarnya memiliki daur sel (cell cycle) yang sama dengan 

sel normal. Sel  dapat berada pada tiga keadaan; sedang membelah (fase 

proliferasi), dalam keadaan istirahat (tidak membelah, G0), atau secara 

permanen tidak membelah. Daur sel terdiri dari 4 fase utama, yaitu fase S 

(synthesis phase), fase M (mitosis), fase G2, dan fase G1 (Schwartz, 2005). 

Kanker payudara adalah tumor ganas dalam sel payudara. Tumor ganas 

ini adalah kelompok sel yang tumbuh (menyerang) jaringan sekitarnya atau 

menyebar (metastatis) ke daerah yang jauh dari tubuh (American Cancer 

Society, 2013). Kanker payudara merupakan kanker yang paling umum diderita 

oleh wanita, di samping kanker serviks. Penyebab kanker payudara sangat 

beragam antara lain: 

1. Kerusakan pada DNA yang menyebabkan mutasi genetik. Kerusakan ini 

dapat disebabkan oleh radiasi yang berlebihan (Cavalieri et al., 2006) 

2. Kegagalan immune surveillance dalam pencegahan proses malignan pada  
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fase awal 

3. Faktor pertumbuhan yang abnormal 

4. Malfungsi dari DNA repairs seperti : BRCA1, BRCA2 dan p53 (Dolinsky, 

2002). 

Kanker payudara terjadi ketika sel-sel pada payudara tumbuh tidak 

terkendali dan dapat menginvasi jaringan tubuh yang lain, baik yang dekat 

dengan organ tersebut maupun metastasis ke jaringan tubuh yang letaknya 

berjauhan. Semua tipe jaringan pada payudara dapat berkembang menjadi 

kanker, namun pada umumnya kanker muncul dari saluran (ducts) maupun 

kelenjar (glands). Perkembangannya memerlukan waktu berbulan-bulan atau 

bertahun-tahun sampai tumor tersebut cukup besar untuk dirasakan pada 

payudara, Deteksi dapat dilakukan dengan mammograms yang kadang-kadang 

dapat mendeteksi tumor sejak dini (Dolinsky, 2002). 

Faktor risiko kanker payudara dapat dibedakan menjadi faktor yang dapat 

diubah (reversible) dan yang tidak dapat diubah (irreversible). Faktor-faktor 

yang tidak dapat diubah termasuk jenis kelamin perempuan, bertambahnya 

umur, mempunyai riwayat keluarga menderita kanker, pernah menderita kanker 

payudara, pernah mendapat terapi radiasi pada bagian dada, mengalami  

menstruasi pertama pada usia sangat muda (sebelum 12 tahun), mengalami 

menopause terlambat (setelah 50 tahun), tidak pernah melahirkan atau 

melahirkan di usia lebih dari 30 tahun, dan mengalami mutasi genetik. Dari 

berbagai macam faktor diatas, terdapat 3%-10% penyebab kanker payudara 

yang diduga berkaitan dengan perubahan baik gen BRCA1 atau gen BRAC2 

(Dolinsky, 2002). 

Ada beberapa cara penanganan kanker, antara lain pembedahan, 

penyinaran, kemoterapi, terapi hormon, imunoterapi. Namun kemoterapi masih 

menjadi salah satu terapi untuk kanker dengan bahan sitotoksik yang paling  

. 

Potensi Citrulline Sebagai..., Latifah, Fak. Farmasi UMP, 2014



xxxiv 
 

6 

sering dilakukan. Guna mempertinggi efektivitasnya dan memperlambat 

terjadinya resistensi, maka lazimnya digunakan kombiterapi (kombinasi terapi) 

dengan tiga onkolitika (Tjay dan Rahardja, 2002). Kemoterapi masih menjadi 

salah satu terapi untuk kanker dengan bahan sitotoksik. Namun pasien akan 

mengalami efek samping obat inilah yang masih menjadi permasalahan yang 

tak kunjung tuntas. 

B. Sel MCF-7 

MCF-7 merupakan sel kanker payudara yang diperoleh dari pleural 

effusion breast adenocarcinoma pasien wanita ras Kaukasian berumur 69 tahun 

(ATCC, 2012). Sel MCF-7 merupakan jenis sel yang tergolong human breast 

adenocarcinoma yang dihasilkan dari suatu plural effusion, yang digambarkan 

sebagai penyokong dari ciri-ciri epitel kelenjar payudara yang terdiferensiasi. 

Sel ini juga tergolong sel dengan reseptor estrogen positif dan sering digunakan 

pada model penelitian mengenai kanker payudara manusia serta reseptor 

estrogen. Pada umumnya sel ini ditumbuhkan dalam media DMEM dengan 

ditambahkan FBS 10%  (Doyle dan Griffiths, 2000). Morfologi sel MCF-7 

dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

Gambar 1. Morfologi MCF-7 di bawah mikroskop 

C. Kokemoterapi  

Salah satu pendekatan yang sedang mendapat perhatian baru-baru ini 

adalah penggunaan kombinasi kemoterapi (kokemoterapi). Salah satu  
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pendekatan yang dapat dilakukan adalah mengkombinasikan senyawa 

fitokimia atau obat yang non-toksik dengan agen kemoterapi, yang mana akan 

meningkatkan efikasinya dan menurunkan toksisitasnya terhadap jaringan 

normal (Kaur et al., 2009).  

D. Doxorubicin 

Doxorubicin adalah obat kemoterapi yang diberikan pada berbagai jenis 

kanker. Mempunyai nama dagang adryamicin dan diklasifikasikan sebagai 

“anthracycline antiobiotic”. (Tjay dan Rahardja, 2003). Struktur kimia 

doxorubicin dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Struktur doxorubicin (Kostrzewa-Nowak et al., 2005) 

 Derivat antrasiklin ini bersama daunorubisin diperoleh dari biakan 

Streptomycetes peuticus. Lazimnya digunakan dalam kombinasi terutama pada 

leukimia akut dan limfoma non – Hodgkin, juga pada banyak tumor lainnya, 

misalnya kanker ovarium, bronchus, dan kanker mamma yang tersebar. Obat ini 

berkhasiat imunosupresif  (Tjay dan Rahardja, 2003).  
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Doxorubicin bekerja dengan cara mengikat DNA sel kanker dan 

memblok enzim yang penting seperti topoisomerase II. Ini membuat DNA 

menjadi kusut dan sel kanker tidak dapat membelah dan tumbuh.  LD50 

doxorubicin secara per oral pada tikus sebesar 698 mg/kg. Secara intravena 

LD50 pada tikus sebesar 1,245 mg/kg. Sedangkan nilai LD50 pada kelinci secara 

intravena adalah 5,98 mg/kg. Doxorubicin berupa cairan berwarna merah yang 

diberikan secara injeksi intravena atau dapat juga diberikan dengan infus. 

Doxorubicin adalah vesicant, yaitu zat kimia yang menyebabkan jaringan 

menjadi rusak dan melepuh jika zat tersebut keluar dari vena.  

Doxorubicin dapat menyebabkan terjadinya perubahan kardiovaskuler 

yang disebabkan karena pembebasan radikal bebas sewaktu metabolisme 

doxorubicin (Bugger et al., 2010). Kardiotoksisitas doxorubicin berhubungan 

dengan proses oksidasi besi dan formasi radikal bebas (Shi et al., 2011). 

Terjadinya kardiomiopati pada pemakaian doxorubicin kemungkinan juga 

terjadi akibat peningkatan produksi oksidan di jantung. Mitokondria 

diperkirakan  merupakan target utama kardiotoksisitas akibat doxorubicin. Di 

mitokondria elektron tunggal ditransfer ke doxorubicin sehingga menyebabkan 

peningkatan pembentukan radikal oksigen melalui autooksidasi doxorubicin 

semikuinon. Hidrogen peroksida juga merupakan penyebab stres oksidatif dan 

bertanggung jawab pada induksi apoptosis oleh doxorubicin pada sel endotelial 

dan sel otot jantung. Lebih lanjut, mitokondria berperan dalam pengaturan 

apoptosis melalui pembebasan sitokrom c (Bruton et al., 2005). 

Sampai saat ini, belum ditemukan agen kombinasi yang efektif dengan 

efek samping yang rendah. Agen kemoterapi tambahan yang diberikan justru 

menambah efek samping, seperti cardiotoxicity. Efek samping yang lain dari 

doxorubicin adalah myelotoksisitas, sering rontok rambut total (reversibel), 

mual muntah, amenorrea, dan neutropenia selewat (Tjay dan Rahardja, 2003). 
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E. Citrulline 

 Citrulline adalah asam amino esensial yang terkandung dalam 

semangka (Citrullus vulgaris Schard). Citrulline lebih banyak ditemukan pada 

semangka dengan daging buah kuning atau orange dibandingkan semangka 

dengan daging buah berwarna merah. Kulit putih semangka mengandung lebih 

banyak citrulline dengan kandungannya sebesar 24,7 mg/g berat kering 

dibandingkan dengan daging buah yang hanya sebesar 16,7 mg/g berat kering 

(Rimando dan Perkins-Veazie, 2005). Struktur dari citrulline dapat dilihat pada 

gambar 3. 

 

Gambar 3. Struktur kimia citrulline (Curis et al., 2005) 

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 dan Münzel, 2006) dengan bantuan guanylate cyclase (sGC) 

sehingga terjadi relaksasi otot polos (Sopi et al., 2012). NOS menghasilkan NO 

yang berperan penting dalam proses fisiologis normal (misalnya regulasi 

tekanan darah, perbaikan luka, dan mekanisme imun) dan patologis (inflamasi, 

infeksi, penyakit neoplastk, chirrosis, dan diabetes). NOS memiliki 3 isoform, 

yaitu eNOS, nNOS, dan iNOS. eNOS dan nNOS adalah protein yang 

memproduksi Ca
2+

 dan secara konstitutif diproduksi, berbeda dengan iNOS 

yang ekspresinya inducible. iNOS tidak tergantung pada peningkatan Ca
2+

 dan 

akan produksi NO setelah diinduksi oleh sitokin atau agen inflamasi lain  
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(Tousoulis et al., 2012). Produk kerja iNOS dan eNOS sangat kecil, berkisar 

pada konsentrasi piko sampai nano molar. Sedangkan pada iNOS bisa mencapai 

mikromolar (Hummel et al., 2006).   

Pembentukan NO dapat meregangkan arteri dan mengatur peredaran 

darah dan fleksibilitas (Lameu et al., 2012). Produksi NO dapat mengurangi 

stress pada jantung, menjaga tekanan darah, pada tingkat normal, dan 

meningkatkan sirkulasi dan fungsi kardiovaskular secara keseluruhan. Nitrit 

oxide adalah suatu senyawa yang memiliki khasiat sebagai rantai pemecah 

antioksidan yang efektif pada radikal bebas yang dimediasi lipid oksidase 

(LPO) (Hummel et al, 2006). 

Dengan bantuan arginase, arginine memproduksi L – ornithine dan urea 

menjadi polyamine yang dapat menyebabkan proliferasi sel. Apabila arginine 

berinteraksi berlebih dengan arginase, NOS kekurangan substrat untuk 

memproduksi NO. Penambahan citrulline secara eksogen dapat menghambat 

metabolisme dari arginine membentuk ornitihine, sehingga produksi NO tidak 

terganggu (Sopi et al., 2012). Perkiraan skema siklus regulasi L – arginine / L – 

citrulline dapat dilihat pada gambar 4. 
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Gambar 4. Perkiraan skema siklus regulasi L – citrulline / L – arginine (Sopi, 2012). 

 

Citrulline tidak dimetabolisme di dalam hati dan tanpa melewati ginjal 

karena dimetabolisme menjadi arginine dalam tubuh. Sedangkan arginine 

sebagian besar dimetabolisme di hati (Osowska et al., 2004). Suplementasi oral 

citrulline secara signifikan dapat meningkatkan kadar plasma arginine, yang 

diindikasikan dapat meningkatkan produksi NO (Orozco-Gutierrez et al., 

2010). Citrulline tidak toksik dan aman bagi pengobatan.Nilai LD50 secara 

peroral pada tikus adalah 300mg/kg. Sedangkan pada kelinci LD50 sebesar 980 

mg/kg. 

Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa citrulline dapat 

digunakan untuk menurunkan toksisitas arginase pada manusia dengan 

suplemen citrulline pada tikus (Mauldin, et al., 2012). Selain itu citrulline juga  
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dapat menyembuhkan aterosklerosis pada kelinci (Hayashi, 2005), relaksasi 

saluran udara pada neonatal tikus yang diekspos hiperoksia (Sopi et al., 2012). 

F. Arginase 

Arginase adalah suatu enzim yang memetabolisme L – arginine menjadi 

L – ornithine dan urea yang berperan dalam sistem imun (Munder, 2009). 

Selanjutnya diubah menjadi polyamine yang berperan dalam berbagai fungsi 

seluler yang mendasar, seperti proliferasi (Sopi et al., 2012). Arginine adalah 

semi esensial asam amino yang berperan dalam beberapa jalur metabolik yang 

merupakan prekursor urea dan NO (Getz dan Reardon, 2006). Arginase 

memiliki dua isoenzyme, yaitu arginase I dan arginase II. Arginase I 

diekspresikan di hati yang berfungsi sebagai detoksifikasi ammonia pada 

mamalia. Arginase II diekspresikan di mitokondria (Munder, 2009). 

G. Metode Docking 

Docking adalah salah satu cakupan dari bioinformatika yang digunakan 

terutama untuk tujuan penemuan obat dan memprediksikan apakah suatu 

molekul dapat berikatan dengan reseptor. Protein dan ligan dirancang secara 

modelling dan dicari interaksi ikatan sehingga perilaku ligan sebagai inhibitor 

ataupun agonis dapat diketahui. Pengukuran afinitas berdasar pada stabilitas 

energi sistem dan interaksi yang paling stabil memiliki energi bebas yang 

rendah atau negatif. Kompleks protein-ligan diperoleh dari Protein Data Bank 

(PDB) dan proses docking menggunakan perangkat lunak PLANTS. 

Protein Data Bank adalah informasi tentang struktur 3D molekul biologis, 

termasuk protein, dan asam nukleat yang dapat ditemukan di semua organisme. 

PDB digunakan untuk membantu menyimpulkan peran struktur dalam 

kesehatan manusia dan penyakit, dan dalam perkembangan obat (PDB, 2013). 

PLANTS adalah program aplikasi molecular docking gratis yang diketahui memiliki 

kualitas seperti GOLD yang banyak digunakan di Eropa dan Amerika. Software ini sederhana dan  
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mudah di aplikasikan. Interaksi antara sebagian besar ligan dengan binding sitenya 

dapat dijelaskan melalui afinitas ikatan. Semakin tinggi afinitas maka akan 

menghasilkan energi ikat antar molekul yang tinggi (Purnomo, 2011).   
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