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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kanker payudara adalah kanker yang terjadi karena pertumbuhan sel  yang  

abnormal pada jaringan payudara seseorang (Ellis et al., 2003). Saat ini, kanker 

payudara merupakan salah satu jenis kanker penyebab utama kematian perempuan 

di seluruh dunia. Menurut data GLOBOCAN (IARC) tahun 2012 diketahui bahwa 

kanker payudara merupakan penyakit kanker dengan persentase kasus baru 

(setelah dikontrol oleh umur) tertinggi, yaitu sebesar 43,3%, dan persentase 

kematian (setelah dikontrol oleh umur) akibat kanker payudara sebesar 12,9%. 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, angka kejadian 

kanker payudara di Indonesia diperkirakan terdapat 61.682 orang menderita 

kanker payudara. Risiko kanker payudara meningkat sesuai bertambahnya usia 

bahkan usia muda tidak menjamin aman dari kanker payudara (Kemenkes RI, 

2015).  

Pengobatan kanker dapat digolongkan  menjadi  tiga,  yaitu  operasi  atau 

pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi (Apantaku, 2002). Efek yang 

ditimbulkan dari operasi adalah adanya sisa- sisa sel kanker yang tidak bersih 

setelah operasi dapat muncul kembali, penderita juga dapat kehilangan 

kemampuan untuk bereproduksi atau hamil. Pengobatan dengan radiasi 

menggunakan sinar berenergi tinggi dapat menimbulkan efek samping seperti 

mual, muntah, diare, iritasi, dan bahkan dapat meningkatkan risiko munculnya 
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kanker seperti kanker uterus, ginjal, dan kandung kemih. Kemoterapi mampu 

membunuh pertumbuhan sel-sel kanker tetapi juga dapat membahayakan sel-

sel normal di sekitarnya dan dapat meningkatkan risiko timbulnya kanker lain, 

yaitu leukemia (NCI, 2012). Berbagai efek samping yang ditimbulkan 

mendorong peneliti untuk mengkaji dan menemukan obat baru melalui 

pemanfaatan senyawa bahan alam dengan harapan dapat mengurangi efek 

samping yang berbahaya. 

Salah satu tanaman yang memiliki aktivitas antikanker adalah talas. 

Berdasarkan penelitian Chakraborty et al., (2015) ekstrak metanol daun talas 

memiliki aktivitas antikanker terhadap cell line osteosarcoma. Daun talas 

memiliki kandungan senyawa antara lain alkaloid, fitosterol, fenol, flavonoid, 

tannin dan terpenoid (Chakraborty et al., 2015). Senyawa flavonoid diketahui 

dapat memicu terjadinya apoptosis sel kanker melalui penghambatan aktivitas 

DNA topoisomerase I/II, modulasi signalling pathways, penurunan ekspresi gen 

Bcl-2 dan Bcl-XL, peningkatan ekspresi gen Bax dan Bak, serta aktivasi 

endonuklease (Ren et al., 2003). 

 Sel MCF-7 merupakan salah satu model sel kanker payudara yang banyak 

digunakan dalam penelitian. Sel MCF-7 memiliki karakteristik antara lain 

memiliki respon lemah terhadap beberapa agen kemoterapi, mengekspresikan 

reseptor estrogen (ER +), over ekspresi Bcl-2 dan tidak mengekspresi caspase-3 

yang disebabkan adanya delesi pada gen caps 3, resisten terhadap doksorubisin. 

Karakteristik ini yang membedakan dengan sel kanker payudara lain misalnya 

T47D. Perbedaan karakteristik ini juga membedakan mekanisme apoptosis sel. 
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Mekanisme apoptosis sel MCF-7 terjadi melalui proses penghambatan 

overekspresi Bcl-2. Protein proapoptosis Bax dan Bak yang berikatan dengan Bcl-

2 akan memicu sitokrom c keluar dari mitokondria dan akan menginduksi 

caspase. MCF-7 tidak mengekspresi caspase 3 sehingga proses apoptosis terjadi 

melalui caspase 6, 7 dan 9 (Fitria et al., 2011). 

Berdasarkan berbagai pernyataan dan penelitian di atas, menarik perhatian 

peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efek sitotoksik daun 

talas melalui induksi apoptosis. Penilitian ini menggunakan ekstrak metanol daun 

talas dan dilakukan secara invitro terhadap sel MCF-7. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ekstrak metanol daun talas mempunyai efek sitotoksik terhadap sel 

MCF-7? 

2. Berapa besar potensi sitotoksik ekstrak metanol daun talas yang dinyatakan 

dengan IC50? 

3. Apakah ekstrak metanol daun talas mampu menginduksi apoptosis sel MCF-

7?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Membuktikan efek sitotoksik ekstrak metanol daun talas terhadap sel MCF-7. 
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2. Mengetahui berapa besar potensi sitotoksik ekstrak metanol daun talas yang 

dinyatakan dengan IC50. 

3. Membuktikan efek apoptosis dari ekstrak metanol daun talas terhadap sel 

MCF-7. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni memberikan 

informasi ilmiah mengenai aktivitas antikanker ekstrak metanol daun talas yang 

nantinya dapat dimanfaatkan sebagai agen antikanker dari bahan alam. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Talas (Colocasia esculenta L. Schott) 

Tanaman talas berasal dari daerah Asia Tenggara selanjutnya talas 

menyebar ke Cina, Jepang dan beberapa pulau di Samudera Pasifik kemudian 

terbawa oleh migrasi penduduk ke Indonesia. Talas di Indonesia biasa 

dijumpai hampir di seluruh kepulauan dan tersebar dari tepi pantai sampai 

pegunungan di atas 1000 m dari permukaan laut (Purwono dan Purnamawati, 

2007). 

a. Deskripsi 

Terna semusim dengan tinggi 0,3-1,5 m. Batang semu, berbentuk 

silindris, batang di dalam tanah membentuk umbi, lunak, berwarna cokelat 

muda. Daun tunggal, lebar, bertangkai dengan bentuk silindris, panjang 

50-70 cm, berwarna keunguan, keluar dari pangkal 4-5. Helaian daun 

berbentuk seperti jantung memanjang, tepi rata, ujung runcing, pangkal 
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berlekuk, panjang 40-60 cm, lebar 20-30 cm, pertulangan menyirip, tebal, 

permukaan atas tahan air, dan berwarna hijau tua. Bunga tunggal keluar 

dari ketiak daun, berwarna putih. Buah buni berbentuk bulat, berwarna 

kuning. Biji bulat kecil, beralur, berwarna hijau (Dalimartha, 2006). 

Tanaman talas dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tanaman Talas (Dalimartha, 2006) 

b. Klasifikasi 

Berikut ini klasifikasi tanaman talas sesuai botani: 

Kingdom : Plantae 

Divisi      : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas      : Monocotyledonae 

Ordo      : Arales 

Famili      : Araceae 

Genus       : Colocasia 

Spesies  : Colocasia esculenta (L.) Schott    

                (Koswara, 2013) 
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c. Khasiat 

Tanaman talas memiliki aktivitas antifungi, antikanker, efek 

hipoglikemik dan hipolipidemia, anti inflamasi (Prajapati, 2011), 

antidiabetes, antimikroba, antihepatotoksik, antioksidan, dan efektif 

terhadap bakteri gram positif seperti Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

fragi, dan fungi seperti Aspergillus niger dan Candida albicans (Halligudi, 

2013). Daun talas efektif terhadap Salmonella typhy, Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Proteus vulgaris 

dan E.coli, hal ini menunjukkan bahwa ekstrak daun tanaman ini dapat 

digunakan untuk mengobati typhoid, pneumonia, otitis, infeksi saluran 

kemih dan diare (Dhanraj et al., 2013). Ekstrak metanol umbi dan daun 

talas memiliki efek antioksidan serta memiliki aktivitas antikanker 

terhadap cell line osteosarcoma (Chakraborty et al., 2015). Ekstrak kasar 

talas juga memiliki efek antikanker tehadap cell line kanker payudara 66.1 

dan 410.4 yang di teliti secara in vivo pada tikus galur balb/c (Kundu et 

al., 2012). 

d. Kandungan Kimia 

Daun talas mengandung senyawa alkaloid, karbohidrat, fitosterol, 

fenol, flavonoid, tannin dan terpenoid (Chakraborty et al., 2015). 

Flavonoid yang ada di ekstrak daun talas  antara lain orientin, isoorientin, 

isovitexin, vicenin-2, orientin 7-O-glukosida, isovitexin 3’-O-glukosida, 

vitexin X”-O-glukosida, luteolin 7-O-glukosida (Prajapati, 2011). 

Kandungan lain dari daun talas adalah mineral dan vitamin seperti 
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kalsium, fosfor, zat besi, vitamin C, tiamin, riboflavin dan niacin (Sharma 

et al., 2001). 

2. Flavonoid 

Flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa metabolit 

sekunder yang paling banyak ditemukan di dalam jaringan tanaman. 

Flavonoid termasuk dalam golongan senyawa fenolik dengan struktur kimia 

C6-C3-C6 (Gambar 2). Kerangka  flavonoid  terdiri  atas  satu  cincin 

aromatik A, satu cincin aromatik B, dan cincin tengah berupa heterosiklik 

yang mengandung oksigen dan bentuk teroksidasi cincin ini dijadikan dasar 

pembagian flavonoid ke dalam sub-sub kelompoknya. Sistem penomoran 

digunakan untuk membedakan posisi karbon di sekitar molekulnya (Cook 

dan Samman, 1996). 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka C6-C3-C6 Flavonoid (Cook dan Samman, 1996) 

Sintesis flavonoid pada suatu tanaman berasal dari asam amino 

fenilalanin dan tirosin yang merupakan  hasil  dari  jalur  sikimat.  Asam 

amino tersebut akan mengubah struktur cincinnya menjadi fenol dan  masuk 

dalam jalur malonat. Tahap awal jalur malonat menggunakan p-komaril-KoA 
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dan 3 molekul malonil KoA membuat sintesis khalkon yang dibutuhkan 

dalam jalur  ini  menjadi bersifat yang tidak dapat dirubah sehingga 

menghasilkan flavonoid (Heldt, 2005).  

Flavonoid sebagai salah satu kelompok antioksidan alami yang 

terdapat pada sereal, sayur- sayuran dan buah, telah banyak dipublikasikan. 

Flavonoid berperan sebagai antioksidan dengan cara mendonasikan atom 

hidrogennya atau melalui kemampuannya mengkelat logam, berada dalam 

bentuk glukosida (mengandung rantai samping glukosa) atau dalam bentuk 

bebas yang disebut aglikon (Cook dan Samman, 1996). 

Flavonoid diketahui dapat menginduksi apoptosis dengan cara 

menghambat ekspresi enzim topoisomerase I dan topoisomerase II yang 

berperan dalam katalisis pemutaran dan relaksasi DNA. Inhibitor enzim 

topoisomerase akan menstabilkan kompleks topoisomerase dan menyebabkan 

DNA terpotong dan mengalami kerusakan. Kerusakan DNA dapat 

menyebabkan terekspresinya protein proapoptosis seperti Bax dan Bak serta 

menurunkan ekspresi protein antiapoptosis yaitu Bcl-2 dan Bcl-XL sehingga 

pertumbuhan sel kanker terhambat (Ren et al., 2003). 

3. Kanker Payudara 

Kanker  payudara adalah  kanker yang terjadi karena pertumbuhan  sel  

yang abnormal pada jaringan payudara  seseorang.  Payudara  wanita  terdiri 

dari lobulus (kelenjar susu), duktus (saluran susu), lemak dan jaringan ikat,  

pembuluh darah dan limfe. Sebagian besar kanker payudara bermula pada sel-

sel yang melapisi duktus (kanker duktal), beberapa bermula di lobulus 
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(kanker lobular), serta sebagian kecil bermula di jaringan lain (Ellis et al., 

2003). Kanker membutuhkan waktu 7 tahun untuk tumbuh dari satu sel 

menjadi massa yang cukup besar untuk dapat dipalpasi (kira-kira berdiameter 

1 cm). Pada ukuran itu, sekitar 25% kanker payudara sudah mengalami 

metastasis (Price, 2005). 

Faktor risiko yang mempengaruhi kanker payudara antara lain  lamanya 

paparan hormon (menstruasi pada usia dini dan terlambatnya menopause), 

faktor reproduksi (tidak punya anak dan kehamilan pertama pada usia lanjut), 

faktor diet dan kurangnya aktivitas fisik (obesitas, diet lemak), radiasi selama 

perkembangan payudara, terapi pengganti hormon pada pemakaian kronis, 

serta faktor genetik bawaan yang terkait dengan kanker payudara seperti 

adanya mutasi gen. Kunci untuk meningkatkan harapan hidup pasien kanker 

payudara adalah deteksi dini. Tumor membutuhkan waktu bertahun-tahun 

untuk membesar hingga dapat dirasakan oleh pasien. Untuk mendeteksi 

tumor pada payudara dibutuhkan skrining mamografi karena mammogram 

dapat mendeteksi lebih awal (Ruddon, 2007). 

Beberapa bukti menunjukkan adanya implikasi estrogen endogen 

dan eksogen terhadap patogenesis kanker  payudara. Estrogen yang  paling  

poten dan paling banyak jumlahnya dalam tubuh adalah 17β-estradiol (E2). 

Estrogen adalah stimulator poten pada proliferasi sel-sel epitel payudara. 

Estrogen berikatan dengan reseptor estrogen  dan  mengaktivasi  gen-gen 

yang responsif  terhadap estrogen. Kira-kira  dua per tiga kanker payudara 

mengekspresi reseptor estrogen (ER) pada level yang cukup tinggi dan 
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setengahnya responsif terhadap manipulasi hormonal (Clemons dan Goss, 

2001). 

Mekanisme molekuler yang bertanggung jawab terhadap 

perkembangan kanker payudara belum banyak diketahui tetapi kemungkinan 

berhubungan dengan ekspresi onkogen seperti c-myc, ERBB2, dan Ras 

(Ruddon, 2007). Pasien kanker payudara secara molekuler digolongkan 

menjadi sub tipe luminal yang mengekspresikan estrogen receptor (ER) dan 

sub tipe non luminal yang tidak mengeskpresikan ER. Sub tipe non luminal 

dikelompokkan lebih lanjut menjadi 2 kelompok yaitu yang 

mengekspresikan human epithelial growth factor receptor 2 (HER-2) serta 

yang tidak mengekspresikan baik ER maupun HER-2 (Vora et al., 2009).  

Kanker payudara juga disebabkan karena adanya mutasi pada gen 

BRCA1 (breast cancer, type 1), BRCA2 (breast cancer, type 2), dan p53 

(King, 2000; Ruddon, 2007). Selain terjadinya mutasi, kemungkinan 

mekanisme lainnya yaitu adanya inaktivasi p53 wild-type yang 

mengakibatkan hilangnya fungsi sebagai gen tumor suppressor gene 

(Macdonald et al., 2004).  

Pengobatan kanker dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu  

pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi (Apantaku, 2002). Pembedahan 

adalah pilihan utama pada terapi kanker payudara. Pembedahan biasa 

dilakukan pada penyakit kanker stadium awal yang bertujuan untuk 

menghilangkan sel-sel kanker dengan menghilangkan bagian yang terkena 

kanker dan jaringan di sekitarnya. Pembedahan dan radioterapi dapat 
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mengontrol tumor lokal pada sebagian besar pasien, meskipun lebih dari 

60% akan meninggal jika jaringan tumornya menyebar (Rom et al., 2008). 

Efek yang ditimbulkan dari pembedahan adalah adanya sisa- sisa sel kanker 

yang tidak bersih setelah operasi dapat muncul kembali. Pengobatan dengan 

radiasi menggunakan sinar berenergi tinggi untuk membunuh  sel-sel kanker 

dapat menimbulkan efek samping seperti mual, muntah, diare, iritasi, dan 

bahkan dapat meningkatkan risiko munculnya kanker seperti kanker 

uterus, ginjal, dan kandung kemih (NCI, 2012).  

Pasien kanker payudara pada stadium awal (penyakit masih 

terlokalisasi pada kelenjar payudara dan limfonodus) umumnya menjalani 

terapi lokal dan sistemik untuk menurunkan risiko munculnya kembali 

penyakit dan memperbaiki daya hidup. Terapi lokal ditempuh melalui 

pembedahan sebagian atau pengangkatan kelenjar payudara secara total 

maupun radioterapi. Pasien yang menjalani pembedahan sebagian bisa 

menjalani radioterapi tergantung dari ukuran tumor. Terapi adjuvan sistemik 

ditempuh dengan cara kemoterapi maupun terapi hormon (NCCN, 2009).  

Tujuan terapi sistemik termasuk kemoterapi pada pasien kanker tingkat 

lanjut dan yang sudah mengalami metastasis adalah untuk memaksimalkan 

dalam mengontrol gejala, mencegah komplikasi yang serius, serta 

memperpanjang usia harapan hidup pasien. Tujuan ini dapat dicapai dengan 

memperhatikan efek samping kemoterapi (Moreno-Aspitia dan Perez, 2009). 

Kemoterapi mampu membunuh pertumbuhan sel-sel kanker tetapi juga 

dapat membahayakan sel-sel normal di sekitarnya dan dapat meningkatkan 
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risiko timbulnya kanker lain, yaitu leukemia (NCI, 2012). Beberapa faktor 

yang mempengaruhi pilihan terapi adalah karakteristik pasien (seperti umur 

dan status menopause) serta karakteristik tumor (letak dan lamanya penyakit, 

status reseptor hormon serta ekspresi HER-2 dari tumor) (Moreno-Aspitia 

dan Perez, 2009). 

4. Sel MCF-7 

Sel MCF-7 merupakan salah satu model sel kanker payudara yang 

banyak digunakan dalam penelitian. Sel ini merupakan jenis sel 

adenokarsinoma payudara yang diperoleh dari efusi pleural wanita kaukasia 

berumur 69 tahun penderita kanker payudara tahap metastasis bergolongan 

darah O, dengan Rh positif. Sel MCF-7 memiliki karakteristik antara lain 

memiliki respon lemah terhadap beberapa agen kemoterapi, mengekspresikan 

reseptor estrogen (ER +), over ekspresi Bcl-2 dan tidak mengekspresi 

caspase-3 yang disebabkan adanya delesi pada gen caps 3, resisten terhadap 

doksorubisin. Bcl-2 dan caspase 3 adalah protein regulator penting dalam 

peristiwa apoptosis sehingga sel MCF-7 adalah jenis sel yang menarik 

digunakan sebagai model in vitro untuk mempelajari mekanisme 

kemoresistensi yang berhubungan dengan apoptosis (Simstein et al., 2003). 

Morfologi sel MCF-7 dapat dilihat pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Morfologi sel MCF-7. Sel hidup         . Sel mati (dokumen pribadi) 
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5. Doksorubisin  

Doksorubisin merupakan antibiotik golongan antrasiklin yang 

pertama kali diisolasi dari Streptomyces peucetius var caesius pada tahun 

1960-an dan digunakan secara luas (Minotti et al., 2004). Umumnya 

doksorubisin digunakan dalam bentuk kombinasi dengan agen antikanker 

lainnya seperti siklofosfamid, cisplatin dan 5-FU. Peningkatan respon klinis 

dan pengurangan efek samping cenderung lebih baik pada penggunaan 

kombinasi dengan agen lain dibandingkan penggunaan doksorubisin tunggal 

(Bruton et al., 2005). Struktur kimia doksorubisin dapat dilihat pada gambar 

4. 

 

Gambar 4. Struktur kimia doksorubisin (Cammack et al., 2006) 

Berbagai penelitian mengenai mekanisme kerja doksorubisin telah 

dilakukan. Antibiotik antrasiklin seperti doksorubisin memiliki mekanisme 

aksi sitotoksik melalui empat mekanisme yaitu penghambatan topoisomerase 

II, interkalasi DNA sehingga mengakibatkan penghambatan sintesis DNA dan 

RNA, pengikatan membran sel yang menyebabkan aliran dan transport ion, 

pembentukan radikal bebas semiquinon dan radikal bebas oksigen melalui 
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proses yang tergantung besi dan proses reduktif yang diperantarai enzim. 

Mekanisme radikal bebas ini telah diketahui bertanggungjawab pada 

kardiotoksisitas akibat antibiotik antrasiklin (Bruton et al., 2005). 

Doksorubisin dapat berinterkalasi dengan DNA, secara langsung akan 

mempengaruhi transkripsi dan replikasi. Doksorubisin mampu membentuk 

komplek tripartit dengan topoisomerase II dan DNA. Topoisomerase II 

adalah suatu enzim tergantung ATP yang bekerja mengikat DNA dan 

menyebabkan double-strand break pada ujung 3′fosfat sehingga 

memungkinkan penukaran strand dan pelurusan DNA superkoil. Pelurusan 

strand ini diikuti dengan penyambungan strand DNA oleh topoisomerase II. 

Topoisomerase ini sangat penting fungsinya dalam replikasi dan perbaikan 

DNA. Pembentukan kompleks tripartit tersebut akan menghambat 

penyambungan kembali strand DNA, menyebabkan penghambatan daur sel 

terhenti di fase G1 dan G2 serta memacu terjadinya apoptosis (Gewirtz, 1999; 

Minotti et al., 2004).  

Mekanisme toksisitas doksorubisin telah banyak diketahui. Toksisitas 

kronis doksorubisin kemungkinan diperantarai oleh konversi metabolik 

doksorubisin menjadi doksorubisinol yang melibatkan berbagai enzim antara 

lain karbonil reduktase. Mekanisme utama toksisitas doksorubisinol terjadi 

karena  interaksinya dengan besi dan pembentukan reactive oxygen species 

(ROS) yang merusak makromolekul sel (Minotti et al., 2004). 

Terjadinya cardiomyopathy pada pemakaian doksorubisin 

kemungkinan juga terjadi akibat peningkatan produksi oksidan di jantung. 
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Mitokondria diperkirakan  merupakan target utama kardiotoksisitas akibat 

doksorubisin. Di mitokondria elektron tunggal ditransfer ke doksorubisin 

sehingga menyebabkan peningkatan pembentukan radikal oksigen melalui 

autooksidasi doksorubisin semiquinon. Hidrogen peroksida juga merupakan 

penyebab stres oksidatif dan bertanggungjawab pada induksi apoptosis oleh 

doksorubisin pada sel endotelial dan sel otot jantung. Lebih lanjut, 

mitokondria berperan dalam pengaturan apoptosis melalui pembebasan 

sitokrom c (Bruton et al., 2005). 

Selain adanya efek samping penggunaan doksorubisin juga 

menunjukkan turunnya efikasinya pada terapi kanker karena adanya 

fenomena resistensi obat. Mekanisme yang menyebabkan resistensi 

doksorubisin adalah adanya overekspresi PgP yang menyebabkan 

doksorubisin dipompa keluar sel dan konsentrasi doksorubisin dalam sel 

turun. Perubahan biokimiawi lain pada sel yang resisten doksorubisin antara 

lain peningkatan aktivitas glutation peroksidase, peningkatan aktivitas 

maupun mutasi topoisomerase II, serta peningkatan kemampuan sel untuk 

memperbaiki kerusakan DNA (Bruton et al., 2005). 

6. Apoptosis  

Apoptosis adalah kematian sel yang terprogram, sel apoptosis terpecah 

menjadi  beberapa  fragmen,  yang  disebut  sebagai badan apoptosis,  

terdiri dari sebagian sitoplasma dan inti. Membran plasma dan badan sel 

apoptosis tetap utuh, namun strukturnya diubah sedemikian rupa sehingga 

akan menarik sel fagosit. Sel yang mati dan fragmen – fragmennya dengan 
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cepat akan difagositosis, sehingga kematian sel melalui jalur ini tidak 

menimbulkan reaksi inflamasi pada inang (Cox dan Hampton, 2007; Kumar 

et al., 2010). 

Apoptosis terjadi secara fisiologis selama masa perkembangan dan 

berfungsi untuk menghilangkan sel – sel yang tidak diinginkan seperti sel- 

sel  yang  sudah  menua  atau  sel  yang  berpotensi  berbahaya. Apoptosis 

juga merupakan peristiwa patologis dimana sel – sel sakit menjadi rusak dan 

tidak dapat diperbaiki yang akhirnya akan dieliminasi (Torre et al., 2007; 

Cox dan Hampton, 2007; Kumar et al., 2010). 

Setiap sel mengandung mekanisme yang mana terdapat sinyal kematian 

atau bertahan hidup, apoptosis dihasilkan dari ketidakseimbangan antara 

kedua sinyal tersebut. Apoptosis yang  terlalu  banyak atau terlalu  sedikit 

dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, seperti penyakit degenerasi 

dan kanker. Mekanisme dasar apoptosis, gen dan protein yang 

mengendalikan proses serta jalur apoptosis terdapat dalam semua organisme 

multiseluler (Mahmoud, 2005; Kumar et al., 2010). 

Proses  apoptosis  dapat  dibagi  menjadi  tahap  inisiasi,  dimana  

terdapat beberapa caspases yang menjadi katalis aktif, serta tahap eksekusi 

atau pelaksanaan, dimana caspases lainnya memicu degradasi komponen 

seluler. Inisiasi apoptosis terjadi  karena adanya sinyal dari dua jalur yang 

berbeda. Jalur intrinsik  atau  mitokondria  dan  ekstrinsik  atau  kematian  

reseptor.  Jalur  ini diinduksi oleh stimulus yang berbeda dan melibatkan 
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protein yang berbeda, walaupun terdapat beberapa persilangan jalur 

diantaranya. Kedua jalur bertemu untuk mengaktifkan caspases, yang 

merupakan mediator kematian sel (Rautureau et al., 2010; Kumar et al., 

2010). Mekanisme apoptosis dapat dilihat pada gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Mekanisme Apoptosis (Kumar et al., 2010) 

Alur apoptosis intrinsik akan menghasilkan peningkatan 

permeabilitas mitokondria dan pelepasan dari molekul pro-apoptosis (death 

inducers) ke dalam sitoplasma (Danial dan Korsmeyer, 2004; Kumar et al., 

2010). Mitokondria mengandung protein  seperti sitokrom c  yang  penting  

bagi  kehidupan,  tetapi bila  beberapa protein yang serupa terlepas ke dalam 

sitoplasma (merupakan indikasi bahwa sel tersebut tidak sehat),  akan  

menginisiasi program  “bunuh diri”  dari apoptosis. Pelepasan  protein  

mitokondria  ini  dikontrol secara  seimbang  melalui  anggota keluarga 

protein Bcl antara pro dan antiapoptosis (Cory dan Adams, 2002; Kumar 
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et al., 2010). Terdapat lebih dari 20 anggota dari keluarga Bcl. Faktor 

pertumbuhan dan sinyal – sinyal bertahan hidup/survival menstimulasi 

produksi dari protein antiapoptosis, salah satu yang utama adalah Bcl-2, Bcl-

x dan Mcl-1. Normalnya protein ini terdapat pada sitoplasma dan membran 

mitokondria, dimana mereka mengontrol permeabilitas mitokondria dan 

mencegah kebocoran protein mitokondria yang nantinya memiliki 

kemampuan untuk mencetuskan kematian. Bila sel kehilangan sinyal 

bertahan/survival, terjadi kerusakan DNA, atau kesalahan sintesis protein 

maka akan merangsang  stres retikulum endoplasma (RE), sensor dari 

kerusakan atau stres akan diaktifkan. Sensor tersebut juga merupakan 

anggota dari keluarga Bcl, dan termasuk juga protein yang dinamakan Bim, 

Bid dan Bad yang mengandung “Bcl-2 homology domain” tunggal (tiga dari 

empat  domain  tersebut  ada pada Bcl-2)  dan dinamakan  “BH3-only 

proteins”. Sensor kemudian akan mengaktifkan dua kritikal (proapoptosis) 

efektor, Bax dan Bak, yang membentuk oligomers yang kemudian masuk ke 

dalam membran mitokondria, membuat saluran/channel yang 

memperbolehkan protein dari membran dalam mitokondria untuk keluar 

menuju sitoplasma. BH3  juga mengikat dan memblok fungsi dari Bcl-2 dan 

Bcl-x, diwaktu yang sama sintesis dari Bcl-2 dan Bcl-x menurun. Hasil dari 

aktivasi Bax-Bak disertai dengan hilangnya fungsi perlindungan dari  

anggota keluarga Bcl antiapoptosis, maka terjadi pelepasan beberapa protein 

mitokondria ke dalam sitoplasma yang akan mengaktifkan alur caspase. 

Salah satu protein tersebut adalah sitokrom c, yang diketahui fungsinya pada 
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respirasi mitokondria. Sitokrom c yang terlepas ke dalam sitosol akan 

mengikat protein yang dinamakan Apaf-1 (apoptosis-activating factor-1, 

homolog dari  Ced-4  pada  C  elegan), yang  kemudian  akan  membentuk 

hexamer berbentuk seperti roda yang disebut apoptosom (Rautureau et al., 

2010; Kumar et al., 2010). Komplek ini dapat mengikat caspase-9, 

inisiator caspase yang penting dari jalur mitokondria dan enzim akan 

memecah molekul caspase-9 yang berdekatan, sehingga membentuk 

sebuah proses auto-amplifikasi. Protein mitokondria lainnya, seperti 

Smac/diablo, memasuki  sitoplasma, kemudian mengikat dan menetralisir 

protein sitoplasma yang berfungsi sebagai inhibitor fisiologis apoptosis. 

Fungsi normal dari inhibitor fisiologis apoptosis adalah untuk memblokir 

aktivasi caspases, termasuk caspase-3 dan menjaga sel- sel tetap  hidup,  

netralisasi  dari IAP  ini  merupakan  inisiasi dari alur  caspase (Shiozaki 

dan Shi, 2004; Kumar et al., 2010). Apoptosis jalur intrinsik dapat dilihat 

pada gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Apoptosis jalur intrinsik (mitokondria) (Kumar et al., 2010) 
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Alur ekstrinsik diawali melalui keterlibatan reseptor kematian 

membran plasma pada berbagai sel (Peter, et al., 2003; Kumar, et al., 2010). 

Reseptor kematian merupakan anggota dari keluarga reseptor TNF yang 

mengandung domain sitoplasma yang ikut dalam interaksi protein, disebut 

domain kematian karena pentingnya untuk mengantarkan sinyal apoptosis 

(beberapa anggota keluarga reseptor TNF tidak mengandung domain 

kematian, fungsi mereka untuk mengaktivasi alur inflamasi, dan perannya 

dalam mencetuskan apoptosis sangat sedikit). Reseptor kematian yang 

paling banyak diketahui adalah reseptor TNF tipe 1 (TNFR1) dan protein 

yang terkait yang dinamakan Fas (CD95). Mekanisme apoptosis yang di 

induksi oleh reseptor kematian digambarkan dengan baik pada Fas. Reseptor 

kematian diekspresikan pada berbagai tipe sel. Ikatan terhadap Fas 

dinamakan Fas ligand (FasL). FasL di ekspresikan pada sel T untuk 

mengenali self antigen (berfungsi untuk mengeliminasi self-reactive 

limfosit), dan pada beberapa limfosit T sitotoksik (yang membunuh sel yang 

terinfeksi virus atau tumor).  Ketika  FasL  mengikat  Fas,  tiga  atau  lebih  

molekul  dari  Fas  dibawa bersama – sama dengan domain kematian 

sitoplasma yang kemudian membentuk tempat pengikatan untuk protein 

yang juga mengandung domain kematian dan dinamakan FADD (Fas-

associated death domain). FADD yang melekat pada reseptor kematian 

kemudian berubah bentuk menjadi   caspase-8  inaktif (pada manusia, 

caspase-10), juga melalui domain kematian. Molekul pro-caspase-8 

multipel dibawa ke dalam jarak tertentu sehingga mereka bersatu 
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membentuk caspase-8 aktif. Enzim kemudian mencetuskan aktifasi caspase 

dengan memecah dan dengan demikian mengaktifkan procaspase yang lain, 

dan enzim yang aktif memediasi fase eksekusi apoptosis. Alur apoptosis ini 

dapat dihambat oleh protein yang  dinamakan  FLIP,  yang  dapat  mengikat  

pro-caspase-8  tetapi tidak  dapat membelah dan mengaktifkan caspase 

karena sedikit mengandung domain protease (Cory and  Adam, 2002; 

Kumar, et al., 2010). Beberapa virus dan sel normal memproduksi FLIP 

dan menggunakan inhibitor ini untuk melindungi dirinya dari apoptosis yang 

dimediasi oleh Fas (Lowe and Lin, 2000; Landen et al., 2008; Kumar et al., 

2010). Apoptosis jalur ekstrinsik dapat dilihat pada gambar 7. 

 

Gambar 7.  Apoptosis jalur ekstrinsik (inisiasi reseptor kematian) (Kumar et al., 2010) 
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F. Landasan Teori 

Tanaman yang berpotensi sebagai antikanker adalah talas. Ekstrak 

metanol daun talas mengandung senyawa kimia antara lain alkaloid, 

fitosterol, fenol, flavonoid, tannin dan terpenoid (Chakraborty et al., 2015). 

Kandungan lain dari daun talas adalah mineral dan vitamin seperti kalsium, 

fosfor, zat besi, vitamin C, tiamin, riboflavin dan niacin (Sharma et al., 

2001). Berdasarkan penelitian Chakraborty et al., (2015) ekstrak metanol 

daun talas memiliki aktivitas antikanker terhadap cell line osteosarcoma. 

Kandungan senyawa yang memiliki aktivitas antikanker adalah 

flavonoid. Berdasarkan penelitian Ren et al., (2003) senyawa flavonoid 

dapat memicu terjadinya apoptosis sel dengan cara menghambat ekspresi 

enzim topoisomerase I dan topoisomerase II yang berperan dalam katalisis 

pemutaran dan relaksasi DNA. Inhibitor enzim topoisomerase akan 

menstabilkan kompleks topoisomerase dan menyebabkan DNA terpotong 

kemudian mengalami kerusakan. Kerusakan DNA dapat menyebabkan 

terekspresinya protein proapoptosis seperti Bax dan Bak serta menurunkan 

ekspresi protein antiapoptosis yaitu Bcl-2 dan Bcl-XL.  

 

G. Hipotesis 

Ekstrak metanol daun talas (Colocasia esculenta L.Schott) memiliki 

efek sitotoksik terhadap sel line MCF-7 melalui induksi apoptosis. 


