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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Menurut IARC (2013) Insiden kanker pada perempuan di Indonesia 134 

per 100.000 penduduk, dengan insiden tertinggi ke dua yaitu kanker serviks 

dengan jumlah insiden 17 per 100.000 penduduk. Estimasi Globocan angka 

kematian di indonesia untuk kanker serviks adalah 8,2 kematian per 100.000 

penduduk. Kanker serviks adalah pertumbuhan sel yang berlebihan dan tidak 

terkontrol di sekitar serviks, daerah leher rahim atau mulut rahim. Pemicu utama 

munculnya kanker serviks adalah infeksi dari beberapa tipe Human Papilloma 

Virus (HPV) risiko tinggi yang menimbulkan poliferasi pada permukaan 

epidermal dan mukosa serviks (Rasjidi, 2010). Jenis HPV yang sangat umum 

ditemui dalam kasus kanker serviks adalah tipe 16 dan 18 yakni lebih dari 70% 

dari semua kanker serviks yang dilaporkan. Hasil penelitian terhadap 1.000 

sampel dari 22 negara terbukti adanya infeksi HPV pada 99,7% kasus kanker 

serviks (Andrijono, 2007). 

 Pengobatan kanker yang berkembang saat ini memerlukan biaya yang 

sangat tinggi, setidaknya praktisi medis telah memiliki tiga metode pengobatan 

kanker yakni bedah, radiasi, dan kemoterapi. Tindakan medis ini ditujukan untuk 

membunuh sel kanker sehingga tidak berkembang dan membahayakan tubuh.  

Hanya saja masing-masing cara tersebut masih memiliki kelemahan. Obat-obat 

kemoterapi yang digunakan biasanya berupa senyawa kimia yang bekerja dengan 
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sistem cycle dependent drug yang membunuh kanker secara selektif pada fase-

fase pertumbuhannya seperti tahap mitosis atau pada sintesis DNA (Robins and 

Kumar, 1997). Kebanyakan obat-obat kemoterapi memiliki efek samping dan 

komplikasi berupa kerusakan-kerusakan pada jaringan yang masih sehat, dapat 

pula memunculkan kanker yang resisten terhadap kemoterapi (Katzung, 2001). 

Salah satu agen kemoterapi yang paling sering digunakan pada kangker serviks 

yaitu menggunakan ciplastin (Dipiro et al., 2008). Efek samping dari penggunaan 

cisplatin beragam seperti neurotoksisitas, toksisitas ginjal atau penekanan sum-

sum tulang belakang (Florea and Busselberg, 2011). Hal ini mendorong usaha 

penemuan obat antikanker baru dengan memanfaatkan tumbuhan obat di sekitar 

kita.  

 Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai agen antikanker adalah 

sirsak. Penelitian fitokimia yang dilakukan oleh Moghadamtousi (2015) 

menunjukan bahwa kandungan utama dari Sirsak (Annona muricata L.) adalah 

annonaceous acetogenin. Lebih dari 100 annonaceous acetogenin telah berhasil 

diisolasi dai daun, batang, biji, akar dan buah nya. Ekstrak biji sirsak memiliki 

potensi sitotoksik terhadap sel  HeLa dengan IC50 sebesar  8,906 ± 4,497 µg/ml 

(Arifianti et al., 2014). Dengan demikian, ekstrak ini perlu ditindak lanjuti 

penelitian molekulernya, yaitu induksi apoptosis terhadap kanker serviks (HeLa). 

 Apoptosis merupakan program bunuh diri dari sebuah sel. Program ini 

memiliki peran yang penting untuk menjaga homeostatis perkembangbiakan sel 

(Evan and Litlewood, 1998). Pada kanker serviks, terjadi proliferasi sel yang tidak 

terkendali dan p53 sebagian besar tidak mengalami mutasi. Annonaceous 
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acetogenins mampu melakukan penurunan proliferasi dan induksi apoptosis pada 

sel HeLa dengan melalui stabilisasi dan aktivasi p53 (Rachmawati, 2012). Oleh 

karena itu, induksi/ pemacuan apoptosis dapat menjadi target pengembangan obat 

antikanker (Fisher,1994). 

 Berdasarkan parameter tersebut tentunya hasil penelitian Arifianti et al., 

(2014) perlu ditindaklanjuti dengan penelusuran mekanisme molekular ke arah 

induksi apoptosis sehingga dapat ditemukan dasar yang kuat untuk 

mengembangkan potensi biji buah sirsak sebagai agen antikanker. Penelitian ini 

dilakukan untuk membuktikan adanya pengaruh ekstrak etanolik biji buah sirsak 

terhadap induksi apoptosis sel kanker servik (HeLa). 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

masalah dalam penelitian ini yaitu apakah ekstrak etanolik biji buah sirsak 

(Annona muricata L.) berpengaruh terhadap induksi apoptosis pada sel servik 

(HeLa) ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh ekstrak etanolik biji 

buah sirsak (Annona Muricata L.) berpengaruh terhadap induksi apoptosis pada 

sel servik (HeLa). 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:  

Memberikan bukti ilmiah pengaruh ekstrak etanolik biji sirsak terhadap induksi 

apoptosis sel kanker serviks HeLa, sehingga dapat diaplikasikan pada pengobatan 

kanker serviks. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Kanker 

Kanker adalah suatu penyakit yang ditandai dengan adanya abnormalitas 

regulasi pertumbuhan sel dan menyebabkan sel dapat berinvasi ke jaringan serta 

menyebar ke organ lain. Kanker terjadi karena adanya perubahan mendasar 

dalam fisiologi sel yang akhirnya tumbuh menjadi maligna. Perubahan tesebut 

didasari oleh ekspresi gen yang menyebabkan disregulasi terutama siklus sel dan 

apoptosis (Ruddon, 2007) 

Adapun ciri-ciri sel kanker secara umum yang telah dijelaskan oleh 

Hanahan and Weinberg (2011) yaitu:  

a. Sel kanker mampu mengadakan sinyal proliferasi secara terus menerus 

dan mandiri sehingga sel akan membelah secara terus menerus.  

b. Sel kanker mengalami kerusakan jalur antiproliferasi sehingga 

penghambatan pertumbuhan sel kanker tidak dapat dihindari.  

c. Sel kanker mampu bertahan dari mekanisme apoptosis karena jalurnya 

rusak. Apoptosis yaitu kematian sel yang mengalami kerusakan gen 

secara terprogram.  
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d. Sel kanker tidak mengalami senescence karena mampu melakukan 

replikasi tanpa batas.  

e. Sel kanker mampu membentuk pembuluh darah baru atau angiogenesis 

untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan oksigen sehingga sel kanker 

dapat terus tumbuh dan menyebar.  

f. Sel kanker mampu menginvasi jaringan dan bermetastasis karena 

kehilangan E-chaderin yang merupakan molekul penting dalam adhesi 

sel dengan sel lain. 

2. Kanker Serviks dan Sel HeLa 

    Kanker merupakan kelompok penyakit yang dikarakteristikkan dengan 

pertumbuhan yang tidak terkontrol dan abnormal yang menyebar. Jika 

penyebaran dari kanker tidak terkontrol maka dapat menyebabkan kematian 

(Blecher et al., 2012).  

Sampai saat ini, kanker serviks adalah kanker ketiga yang paling banyak di 

diagnosis dan keempat kanker penyebab kematian pada wanita di dunia, 

berjumlah 9% (529,800) dari total kasus kanker baru dan 8% (275,100) dari total 

kematian akibat kanker pada wanita tahun 2008 (Jemal et al., 2011).  

  Sel HeLa merupakan continous cell lines yang tumbuh sebagai sel semi 

melekat. Sel HeLa diturunkan dari sel epitel kanker leher rahim (serviks) 

manusia. Sel ini diisolasi sejak tahun 1951 dari rahim wanita pertama penderita 

kanker leher rahim, berasal dari Baltimore, USA yang bernama Henrietta Lack 

yang saat itu berusia 31 tahun. Sel HeLa merupakan sel kanker rahim akibat 
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infeksi Human Papillomavirus (HPV 18) sehingga mempunyai sifat yang 

berbeda dengan sel leher rahim normal (Goodwin et al., 2000). 

  Sel HeLa dapat tumbuh dengan agresif dalam media kultur. Media yang 

digunakan adalah media RPMI 1640-serum. Di dalamnya terkandung nutrisi yang 

cukup untuk pertumbuhan, yaitu asam amino, vitamin, garam-garam anorganik, 

dan glukosa. Serum yang ditambahkan mengandung hormon-hormon yang 

mampu memacu pertumbuhan sel. Albumin berfungsi sebagai protein transport, 

lipid diperlukan untuk pertumbuhan sel, dan mineral berfungsi sebagai kofaktor 

enzim (Lucay, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Morfologi Sel Kanker Serviks (HeLa) (dokumentasi pribadi) 

3. Patogenesis Molekular Kanker Serviks  

   Hubungan antara infeksi human papiloma virus (HPV) dan kanker serviks 

telah ditegakkan setelah adanya hubungan antara infeksi  HPV dan kanker 

serviks pada awal 1980an (Jo and Kim, 2005). Human Papilloma Virus adalah 

anggota dari family Papovaviridae dan mengandung untaian ganda DNA virus. 

Tipe HPV yang paling sering menjadi penyebab kanker serviks adalah HPV 16 

dan HPV 18 (Gomez and Santos, 2007). HPV virus merupakan virus yang tidak 
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berkapsul dengan ukuran relatif kecil (diameter 55nm). Genom dari HPV dapat 

dibagi menjadi noncoding long control region (LCR), atau upper regulatory 

region (URR), early region (E), dan late region (L). Early region merupakan 

downstream dari LCR dan mengandung 6 frame bacaan terbuka, yaitu E1, E2 

dan E4-E7,dan berpengaruh dalam replikasi virus dan onkogenesis. E6 dan E7 

memiliki efek terhadap perubahan dalam pengaturan siklus sel dan apoptosis (Jo 

and Kim, 2005). 

   Protein E6 berikatan pada p53 dan terjadi inaktivasi dari gen p53 dengan 

mendegradasi gen p53, sebagai efeknya akan terjadi gangguan pada fase istirahat 

G1, apoptosis dan perbaikan DNA. Meskipun protein E7 dapat menghambat 

kematian pada berbagai tipe sel manusia, namun efisiensinya akan ditingkatkan 

ketika terdapat ekspresi dari protein E6. Sehingga, protein E6 dipercaya 

melengkapi peran dari E7 dan mencegah induksi dari apoptosis. Protein E6 juga 

dipercaya berikatan dan mendegradasi pro-apoptosis BAX dan mengaktifkan 

anti apoptosis BCL-2 sehingga akan mengganggu proses apoptosis (Jo and Kim, 

2005). 
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Gambar 2. Patogenesis molekular infeksi HPV 

  Pada gambar dijelaskan tentang mekanisme infeksi HPV. Tidak aktifnya 

protein p53 dan Rb dapat memberikan peningkatan laju proliferasi dan 

ketidakstabilan genom. Hal ini menyebabkan akumulasi yang berlebih dari sel 

host dan kerusakan DNA yang tidak dapat diperbaiki, sehingga terjadi perubahan 

dari sel normal menjadi sel ganas. Mekanisme tambahan yang menyebabkan 

terjadinya transformasi yaitu metilasi dari viral dan DNA, aktivasi telomerase, dan 

faktor hormonal dan immunogenetic. Pada penelitian sebelumnya diketahui 

bahwa HPV tidak hanya menghambat gen p53 namun menghambat aktivasi dari 

gen caspase 3 dengan mekanisme menginaktivasi caspase inisiasi (Ocampo et al., 

2007).  

HPV 

protein E6 
P53 

Siklus 

sel 
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  Produk E6 dan E7 menghambat aktivitas tumor supresor p53 dan protein 

Rb. P53 sel kanker serviks sebagian besar tidak mengalami mutasi. Protein p53 

pada sel kanker serviks  tidak stabil dan inaktif dikarenakan interaksi protein E6 

dengan p53.  E6 membentuk kompleks dengan p53 dan menyebabkan degradasi 

dari p53 yang dimediasi oleh jalur ubikuitin-proteasome (Polyak et al., 1997). 

4. Tanaman Sirsak  (Annona muricata L.) 

a. Klasifikasi Tanaman 

   

(a)                                  (b)                                 (c)     

Gambar 3. Tanaman Sirsak. (a) pohon sirsak; (b) buah sirsak; (c) biji sirak (Dokumentasi 

pribadi) 

Gambar 3. Annona muricata L. (Haryoto, 1998). 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Ordo  : magnoliales 

Family  : Annonaceae 

Genus  : Annona 

Spesies  : Annona muricata L.(Haryoto, 1998) 
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b. Deskripsi Tanaman 

Pohon  : Pohon sirsak memiliki model Troll, ketinggian mencapai  

8-10 meter, dan diameter batang 10-30 cm (Radi, 1998). 

Tanaman sirsak (Anonna muricata L.) termasuk tanaman 

tahunan. 

Daun  : Daun sirsak berwarna hijau muda sampai hijau tua  

panjang 6-18 cm, lebar 3-7 cm, bertekstur kasar, 

berbentuk bulat telur, ujungnya lancip pendek, daun 

bagian atas mengkilap hijau dan gundul pucat kusap 

dibagian bawah daun, berbentuk tajam menyengat dengan 

tangkai daun pendek 3-10 mm (Radi, 1998).  

Bunga  : Bunga pada tanaman sirsak berbentuk tunggal (flos  

simolex) yaitu satu bunga terdapat anyak putik sehingga 

dinamakan bunga berpistil majemuk. Bagian bunga 

tersusun secara hemicylis, yaitu sebagian terdapat dalam 

lingkaran yang lain spiral atau terpencar. Mahkota bunga 

berjumlah 6 sepalum yang terdiri atas 2 lingkaran, 

bentuknya hampir segitiga, tebal dan kaku, berwarna 

kuning keputih-putihan, dan setelah tua mekar, kemudian 

lepas dari dasar bunganya. Putik dan benang sari lebar 

dengan banyak karpel (bakal buah) (Radi, 1998). 

Buah  : Buah sirsak memiliki bentuk sejati berganda (agregat  
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 fruit) yaitu buah yang berasal dari satu bunga dengan 

banyak bakal buah tetapi membenuk satu buah. Buah 

memiliki duri sirsak halus. Apabila sudah tua daging buah 

berwarna putih, lembek, dan berserat dengan banyak biji 

berwarna coklat kehitaman (Radi, 1998). 

Biji  : Biji buah sirsak berwarna coklat agak kehitaman dan  

keras, berujung tumpul, permukaan halus mengkilat 

dengan ukuran panjang kira-kira 16,8 mm dan lebar 9,6 

mm. Jumlah biji dalam satu buah bervariasi, berkisar 

antara 20-70 butir biji normal, sedangkat yang tidak 

normal berwarna putih kecoklatan dan tidak berisi (Radi, 

1998).  

c. Kandungan Tanaman Sirsak 

  Tanaman sirsak mengandung saponin, flavanoid, tanin, kalsium, 

fosfor vitamin (A, B, C), Fitosterol, Ca-oksalat, dan alkaloid murisine 

(Mangan, 2009). 

  Daun, batang, kulit batang, biji sirsak mengandung senyawa-

senyawa asetogenin, antara lain anokatalin, anoheksoin, anomonisin, dan 

anomontasin yang memiliki kerja antitumor dan toksisitas selektif sel-sel 

kanker (Latief, 2012). 

d. Khasiat Tanaman Sirsak 

  Arifianti et al., (2014) menyatakan bahwa ekstrak biji sirsak 

memiliki potensi sitotoksik terhadap sel kanker HeLa dengan IC50 sebesar  
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(8,906 ± 4,497 µg/ml). Hidana dan Hayati (2014) mengatakan bahwa 

ekstrak daun sirsak mampu menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia 

coli dengan konsentrasi minimal 20%. Sedangkan Rosmayanti (2014) 

mengatakan bahwa ekstrak biji sirsak mempunyai efek larvasida terhadap 

nyamuk Aedes aegypti pada konsentrasi 1000 ppm. 

5. Annonaceous Acetogenins 

  Annonaceous   acetogenins  merupakan  salah   satu   molekul bioaktif 

yang secara luas dikenal dan diisolasi dari famili tanaman annonaceae (Piret, 

2008). Annonaceous acetogenin hanya ditemukan pada family Annonaceae. 

Annonaceous acetogenins telah diketahui memiliki khasiat anti tumor, 

antiparasitic, pesticidal, antiprotozoal, antihelmintic, dan antimicrobial (Raintree, 

2004). Annonaceous acetogenin merupakan suatu kelompok fitokimia yang 

mengandung poliketida. Kebanyakan acetogenin adalah derivat rantai panjang 

asam lemak (C32 atau C34) dan asam carboxylic terminal yang dikombinasi 

dengan 2 unit propanolol pada posisi C2 untuk membentuk methylsubstituted α,β-

unsaturated-γ lactone.   
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 Salah satu struktur yang menarik adalah tetrahydrofuran (THF) atau 

tetrahydropyran (THP). Struktur annonaceous acetogenin digambarkan dalam 

gambar 4.  

 

 

 

 

 

   Gambar 4. Struktur Annonaceous acetogenin  

  Annonaceous acetogenin terdiri dari, annocatalin, annohexocin, 

annomonicin, annomontacin, annomuricatin A dan B, annomuricin A thru E, 

annomutacin, annonacin, (multiple iso, cis, one, etc.), annonacinone, 

annopentocin A thru C, cis-annonacin, cis corossolone, cohibin A thru D, 

corepoxylone, coronin, corossolin, corossolone, donhexocin, epomuricenin A dan 

B, gigantetrocin, gigantetrocin A dan B, gigantetrocinone, gigantetronenin, 

goniothalamicin, isoannonacin, javoricin, montanacin, montecristin, muracin A 

thru G, muricapentocin, muricatalicin, muricatalin, muri-catenol, muricatetrocin A 

& B muricatin D, muricatocin A thru C muricin H, muricin I, muricoreacin, 

murihexocin 3, murihexocin A thru C, murihexol, murisolin, robustocin, 

rolliniastatin 1 dan 2, saba-delin, solamin, uvariamicin I dan IV, xylomaticin 

(Alali et al., 1999).  

  Mekanisme annonaceous acetogenin dalam menginduksi proses apoptosis 

adalah dengan melalui peningkatan pelepasan sitokrom c dari mitokondria menuju 
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sitosol, peningkatan kadar Bax (pro-apoptotic), penurunan kadar Bcl-2 (anti-

apoptotic), dan peningkatan aktivasiexequtioner caspase-9 untuk melakukan 

apoptosis (Suryawinata dan Sukohar, 2016). Sementara itu protein anti-apoptosis 

seperti Bcl-2 yang menekan translokasi sitokrom c akan mengalami penurunan 

regulasi (Moghadamtousi et al., 2014). 

6. Apoptosis  

  Apoptosis adalah jenis kematian sel terprogram yang bertanggung jawab 

untuk menghilangkan sel-sel yang telah rusak dan kelangsungan hidup yang telah 

dikompromikan. Proses penghancuran sel ini sangat penting dalam perkembangan 

normal dan homeostasis organisme multiselular (Martinez et al., 2015). 

  Apoptosis dapat diaktifkan melalui dua jalur yaitu jalur intrinsik (juga 

dikenal sebagai jalur mitokondria) dan jalur ekstrinsik (dikenal sebagai jalur 

reseptor kematian) (Gustavo et al., 2015). Salah satu kemampuan sel kanker adalah 

sel tersebut dapat meningkatkan resistensi terhadap induksi apoptosis.  Perubahan 

dalam regulator apoptosis termasuk pada jalur intrinsik memberikan keuntungan 

sel neoplasma untuk tumbuh dan berkembang didalam lingkungan tumor host 

(Fantin and Leader, 2006). 

  Jalur intrinsik pada mitokondria di membrannya terdapat protein Bcl-2 

atau Bcl-XL yang berikatan dengan Bax. Kompleks protein tersebut menjaga 

sitokrom C supaya tidak keluar dari mitokondria. Jika ada protein Bad datang, 

maka akan mengganggu kompleks tadi dengan berikatan pada Bcl-2 atau Bcl-XL 

sehingga Bax terpisah. Bax kemudian berkolaborasi dengan Bax lain membentuk 
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channel formation (suatu kanal). Kanal ini menjadi tempat masuknya ion Ca2+. 

Ketika ion ini masuk maka keluarlah sitokrom C (Yau., 2004) 

  Sitokrom C yang berada di sitosol membentuk kompleks dengan Apaf-1, 

ATP, dan caspase 9 dinamakan Apoptosom (suatu holoenzime, gabungan beberapa 

protein). Komplek ini adalah suatu protease yang bertugas memotong atau 

mendegradasi protein lain. Salah satunya adalah procaspase 3 menjadi caspase 3. 

Caspase 3 yang jumlahnya berlimpah ini akan memotong sitoskeleton (kerangka 

sel), PARP, ICAD (Yau., 2004).  

  Apoptosis-inducing factor (AIF) dan CAD endonuklease juga dilepaskan 

dari intermembran mitokondria, pindah ke nukleus dan mendegradasi kromatin 

sehingga membentuk DNA ladder. CAD semula terikat ICAD dan kompleks ini 

tidak aktif. Namun jika kedatangan caspase 3, maka ICAD lepas dan CAD bisa 

masuk inti dan terjadi proses pemotongan DNA. Sel yang sudah terpotong-potong 

ini dinamakan apoptotic bodies, yang selanjutnya akan dikenali oleh makrofag 

untuk di fagositosis (Yau., 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Jalur apoptosis sel (Budd, 2002) 
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7. Flowcytometri 

Flowcytometry merupakan suatu teknik yang digunakan untuk 

menganalisis jenis-jenis sel yang terdapat pada suatu populasi sel. Sel dilabel 

fluoresen, dilewatkan celah sempit, dan ditembak sinar. Pada suatu populasi sel 

yang sejenis, misal pada sel kanker yang diberi perlakuan suatu senyawa 

sitotoksik, dapat dilakukan analisis terhadap fase-fase daur sel, sel apoptosis, serta 

sel yang mengalami poliploidi. Masing-masing jenis sel tersebut memiliki 

perbedaan pada jumlah set kromosom di mana pada fase G0/G1, fase S, fase 

G2/M berturut-turut memiliki 2, 3, dan 4 set kromosom. Semakin banyak jumlah 

set kromosom, maka intensitas sinyal optik yang diberikan semakin kuat karena 

kemampuan fluoresen untuk berinterkalasi pada DNA semakin besar. Pada sel 

yang mengalami apoptosis (sub G0), intensitas fluoresen sangat lemah karena 

kromosom telah mengalami fragmentasi. Sedangkan pada sel poliploidi, intensitas 

yang diberikan sangat kuat karena jumlah set kromosom yang lebih dari 4 set 

(CCRC, 2014). 

F. LANDASAN TEORI 

  Ekstrak biji sirsak (Annona muricata L.) yang diekstraksi dengan metode 

maserasi menggunakan pelarut etanol 96% memiliki potensi sitotoksik terhadap 

sel uji HeLa. Kemampuan ekstrak biji sirsak menghambat pertumbuhan paling 

kuat terhadap sel kanker servik (HeLa) dengan IC50 sebesar  (8,906 ± 4,497 

µg/ml) (Arifianti et al., 2014). Penelitian lain mengatakan bahwa mekanisme dari 

annonaceous acetogenin dapat menginduksi proses apoptosis melalui beberapa 

mekanisme yaitu, peningkatan pelepasan sitokorom c, peningkatan regulasi Bax, 
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penurunan Bcl-2 dan aktivasi executioner caspase (Suryawinata dan Sukohar, 

2016). Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2012) 

menyatakan bahwa mekanisme Annonaceous acetogenins dalam menyebabkan 

penurunan proliferasi dan induksi apoptosis pada sel HeLa adalah melalui 

stabilisasi dan aktivasi p53. Penelitian ini berfokus pada pengamatan aktivitas 

sitotoksik ekstrak etanolik biji sirsak pada induksi apoptosis  sel kanker serviks 

(HeLa). 

 

G. HIPOTESIS 

Ekstrak etanolik biji sirsak berpengaruh terhadap induksi apoptosis sel 

kanker serviks (HeLa). 

 

 


