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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Biologi Sel Kanker

Kanker adalah penyakit yang ditandai dengan pembelahan sel yang tidak

terkendali. Sel kanker memiliki kemampuan untuk menyerang jaringan

biologis lainnya, baik dengan pertumbuhan langsung di jaringan yang

bersebelahan (invasi) atau dengan migrasi sel ke tempat yang jauh

(metastasis). Pertumbuhan yang tidak terkendali tersebut disebabkan adanya

kerusakan DNA, menyebabkan mutasi di gen vital yang mengontrol

pembelahan sel. Beberapa buah mutasi dibutuhkan untuk mengubah sel

normal menjadi sel kanker. Mutasi tersebut dapat diakibatkan oleh agen kimia

maupun agen fisik yang disebut karsinogen. Mutasi dapat terjadi secara

spontan ataupun diwariskan (mutasi germline) (Kumar dan Robin, 1995).

Kanker disebabkan adanya genom abnormal, terjadi karena adanya kerusakan

gen yang mengatur pertumbuhan diferensiasi sel. Gen yang mengatur

pertumbuhan dan diferensiasi sel disebut protooncogen dan tumor suppressor

genes, dan terdapat pada semua kromosom dengan jumlah yang banyak.

Protooncogen yang telah mengalami perubahan hingga dapat menimbulkan

kanker disebut onkogen. Suatu pertumbuhan normal diatur oleh kelompok

gen, yaitu growth promoting protooncogenes, growth inhibiting cancer

supresor genes (antioncogenes) dan gen yang berperan pada kematian sel

terprogram (apoptosis). Selain ketiga kelompok gen tersebut, terdapat juga
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kelompok gen yang berperan pada DNA repair yang berpengaruh pada

proliferasi sel. Ketidakmampuan dalam memperbaiki DNA yang rusak

menyebabkan terjadinya mutasi pada genom dan menyebabkan terjadinya

keganasan. Proses karsinogenesis merupakan suatu proses multi tahapan dan

terjadi baik secara fenotip dan genetik. Pada tingkat molekuler, suatu progresi

merupakan hasil dari sekumpulan lesi genetic (Maramis, 2005).

Gambar 2. Skema sederhana dasar molekuler penyakit kanker (Depkes RI, 2007).



14

The six hallmark of cancer ( enam karakter sel kanker ) adalah kontek enam

perubahan mendasar dalam fisiologi sel yang secara bersama-sama

menentukan fenotipe keganasan (Karsono, 2006) (Gambar 3).

1. Growth signal autonomy: Sel normal memerlukan sinyal eksternal untuk

pertumbuhan dan pembelahannya, sedang sel kanker mampu

memproduksi growth factors dan growth factor receptors sendiri. Dalam

proliferasinya sel kanker tidak tergantung pada sinyal pertumbuhan

normal. Mutasi yang dimilikinya memungkinkan sel kanker untuk

memperpendek growth factor pathways.

2. Evasion Growth inhibitory signal : Sel normal merespon sinyal

penghambatan pertumbuhan untuk mencapai homeostasis. Jadi ada waktu

tertentu bagi sel normal untuk proliferasi dan istirahat. Sel kanker tidak

mengenal dan tidak merespon sinyal penghambatan pertumbuhan, keadaan

ini banyak disebabkan adanya mutasi pada beberapa gen (protoonkogen)

pada sel kanker.

3. Evasion of Apoptosis Signal : Pada sel normal kerusakan DNA akan

dikurangi jumlahnya dengan mekanisme apoptosis, bila ada kerusakan

DNA yang tidak bisa lagi direparasi. Sel kanker tidak memiliki kepekaan

terhadap sinyal apoptosis. Kegagalan sel kanker dalam merespon sinyal

apoptosis lebih disebabkan karena mutasinya gen-gen regulator apoptosis

dan gen-gen sinyal apoptosis.

4. Unlimited replicative potential: Sel normal mengenal dan mampu

menghentikan pembelahan selnya bila sudah mencapai jumlah tertentu dan

mencapai pendewasaan. Penghitungan jumlah sel ini ditentukan oleh
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pemendekan telomere pada kromosom yang akan berlangsung setiap ada

replikasi DNA. Sel kanker memiliki mekanisme tertentu untuk tetap

menjaga telomere yang panjang, hingga memungkinkan untuk tetap

membelah diri. Kecacatan dalam regulasi pemendekan telomere inilah

yang memungkinkan sel kanker memiliki unlimited replicative potential.

Gambar 3. Enam tanda utama kanker (The Hallmarks of Cancer, Cell). Sebagian
besar kanker memperoleh berbagai kemampuan ini selama perkembangannya
melalui mutasi di gen tertentu (Karsono, 2006).

5. Angiogenesis (formation of blood vessel): sel normal memiliki

ketergantungan terhadap pembuluh darah untuk mendapatkan suplai

oksigen dan nutrient yang diperlukan untuk hidup. Namun bentuk dan

karakter pembuluh darah sel normal lebih sederhana atau konstan sampai

dengan sel dewasa. Sel kanker mampu menginduksi angiogenesis, yaitu

pertumbuhan pembuluh darah baru di sekitar jaringan kanker.

Pembentukan pembuluh darah itu baru diperlukan untuk survival sel
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kanker dan ekspansi kebagian lain dari tubuh (metastase). Kecacatan pada

pengaturan keseimbangan induser angiogenik dan inhibitornya dapat

mengaktifkan angiogenic switch.

6. Invasion and metastasis: Sel normal berpindah ke lokasi lain di dalam

tubuh. Perpindahan sel kanker dari lokasi primernya ke lokasi sekunder

atau tertiernya merupakan faktor utama adanya kematian yang disebabkan

karena kanker. Mutasi memungkinkan peningkatan aktivitas enzim enzim

yang terlibat invasi sel kanker (MMPs). Mutasi juga memungkinkan

berkurangnya atau hilangnya adhesi antar sel oleh molekul-molekul adhesi

sel, meningkatnya attachment, degradasi membran basal, serta migrasi sel

kanker (Karsono, 2006).

B. Hepar

Hepar merupakan salah satu organ dalam tubuh yang mempunyai berat rata-

rata 1500gr atau 2.5% BB orang dewasa normal, yang terletak pada kavum

abdominalisregio hipokondrium bagian kanan. Terbagi menjadi tiga lobus

yaitu lobus kanan (terbesar), kiri dan kaudal (terkecil). Hepar atau hepar

mendapat darah dari dua sumber, yaitu arteri hepatica dan vena porta. Hepar

penting untuk mempertahankan hidup dan berperan pada hampir setiap fungsi

metabolisme tubuh dan bertanggung jawab lebih dari 500 aktivitas. Seluruh

sel dalam hepar mempunyai kemampuan untuk regenerasi. Sel hepar

tergolong sel yang stabil. Dalam keadaan normal sel hepar tidak mengalami

replikasi, tetapi apabila hepar mengalami cedera sel terangsang untuk

replikasi. Kemampuan regeneratif ini sangat vital bagi penderita pada fase



17

penyembuhan kerusakan hepar akibat infeksi virus, obat atau trauma. Kanker

hepar merupakan salah satu gangguan pada hepar yang berawal dari tumor

hepar (adenoma hepar), kondisi ini dimulai dari sirosis (Weizman and Yanif,

1999).

Hepar (hepar) merupakan organ terbesar dalam tubuh manusia. Didalam hepar

terjadi proses-proses penting bagi kehidupan, yaitu proses penyimpanan

energi, pembentukan protein dan asam empedu, pengaturan metabolisme

kolesterol, dan penetralan racun yang masuk dalam tubuh, sehingga timbulnya

kerusakan pada hepar akan mengganggu proses penting dalam kehidupan

tersebut (Kumar dan Robin, 1995).

Nekrosis hepar terjadi karena interaksi radikal bebas hasil metabolisme obat

dan metabolisme tubuh dengan biomolekul penyusun membran sel hepar.

Interaksi radikal bebas ini menyebabkan perubahan dan merusak membran sel.

Kerusakan sel hepar menyebabkan meningkatnya lipid peroksida darah karena

lipid peroksida tubuh tidak dapat lagi didetoksifikasi dalam hepar (Weizman

dan Yanif, 1999).

C. Kanker Hepar

Menurut Corwin (1997) kanker merupakan pembelahan dan pertumbuhan sel

secara abnormal yang tidak dapat dikontrol sehingga mengganggu fungsi

organ tubuh yang terkena. Kanker juga disebut dengan neoplasma maligna.

Neoplasma adalah masa yang dibentuk oleh sel-sel kanker, sedangkan

maligna berarti ganas. Kanker hepar merupakan salah satu bentuk gangguan
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pada hepar, akibat pertumbuhan sel-sel hepar yang tidak terkendali yang

biasanya diawali oleh sirosis yang merupakan kondisi premaligna.

Gambaran klinis dari penyakit ini antara lain (Corwin, 1997) :

1. Pada stadium awal gejala belum jelas

2. Adanya oedema

3. Perasaan penuh pada abdomen

4. Hemoperitoneum, adanya darah pada rongga perut

5. Timbul gejala ikterus merupakan gejala kuning

6. Keluhan berkaitan dengan saluran pencernaan seperti mual dan muntah

D. Definisi Hepatocellular Carcinoma (HCC)

Hepatocellular Carcinoma (HCC) adalah jenis tumor yang ditemukan di

organ hepar yang dikenal sebagai kanker hepar primer atau hepatoma. Setiap

tahun, karsinoma hepatoseluler didiagnosis pada lebih dari setengah juta orang

di seluruh dunia, dimana sekitar tiga per empat kasus-kasus kanker hepar

ditemukan di Asia Tenggara antara lain China, Hong Kong, Taiwan, Korea,

dan Japan. Hepar terbentuk dari tipe-tipe sel yang berbeda, contohnya :

pembuluh-pembuluh empedu, pembuluh-pembuluh darah, dan sel-sel

penyimpan lemak. Sel-sel hepar membentuk sampai 80% dari jaringan hepar.

Lebih dari 90% kanker hepar primer timbul dari sel-sel hepar dan disebut

kanker hepatoselular (Parkin et al., 2000).



19

E. Patologi Karsinoma Hepatoseluler (Hepatocellular Carcinoma)

Secara makroskopis karsinoma hepatoseluler dapat muncul sebagai masa

soliter besar, sebagai nodul multipel atau sebagai lesi infiltratif difus. Secara

mikroskopis, neoplasma disusun oleh sel-sel hepar abnormal dengan berbagai

diferensisasi. Tumor dengan diferensiasi yang lebih baik disusun oleh sel-sel

mirip sel hepar yang teratur di dalam pita-pita yang terpisah oleh sinusoid-

sinusoid. Sel-sel ini berinti besar yang memperlihatkan anak inti yang

menonjol dan hiperkromasi dan dapat mengandung empedu di dalam

sitoplasmanya. Tumor–tumor yang kurang berdiferensiasi baik mempunyai

lembaran-lembaran sel-sel anaplastik. Invasi pada radikulus vena hepatika

merupakan gambaran khas yang membedakan dengan adenoma. Sulit

membedakan karsinoma hepatoselular berdiferensiasi buruk dengan

carsinoma metastatic. Pewarnaan imunohistokimia dapat memperlihatkan alfa

–fetoprotein didalam sel neoplasma. Karsinoma hepatoseluler juga mensekresi

peningkatan kadar darah di jumpai pada 90% pasien. Karsinoma hepatoseluler

cenderung bermetastasis dini melalui pembuluh limfa ke kelenjar getah bening

regional dan melalui darah menimbulkan metastasis pada paru. Metastasis ke

tempat lain terjadi pada tahap akhir (Chandrasoma, 2005).

F. Stadium Klinis

Tingkat penyakit (stadium) hepatoma primer terdiri dari :

Ia : Tumor tunggal diameter ≤ 3 cm tanpa emboli tumor, tanpa metastasis

kelenjar limfe peritoneal ataupun jauh.
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Ib : Tumor tunggal atau dua tumor dengan diameter ≤ 5 cm pada separuh

hepar, tanpa emboli tumor, tanpa metastasis kelenjar limfe peritoneal

ataupun jauh.

IIa : Tumor tunggal atau dua tumor dengan diameter gabungan ≤ 10 cm di

separuh hepar, atau dua tumor dengan gabungan ≤ 5 cm di kedua

belahan hepar kiri dan kanan tanpa emboli tumor, tanpa metastasis

kelenjar limfe peritoneal ataupun jauh

IIb : Tumor tunggal atau multiple dengan diameter gabungan ≥ 10 cm di

separuh hepar, atau  tumor multiple dengan gabungan ≥ 5 cm di kedua

belahan hepar kiri dan kanan tanpa emboli tumor, tanpa metastasis

kelenjar limfe peritoneal ataupun jauh

IIIa : Tidak peduli kondisi tumor, terdapat emboli tumor di pembuluh utama

vena porta atau vena kava inferior, metastasis kelenjar limfe peritoneal

jauh salah satu daripada nya

IIIb : Tidak peduli kondisi tumor, tidak peduli emboli tumor, metastasis

IV : Penyebaran kanker melibatkan beberapa situs di seluruh tubuh.

Seringkali, operasi tidak dianjurkan dan kemoterapi merupakan pilihan

terbaik (Desen, 2008).

G. Penyebab Kanker Hepar

Menurut Thompsond (1994) faktor penyebab yang telah diketahui maupun

yang diduga sebagai penyebab karsinoma sel hepar ini ialah :
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1. Aflatoksin,mikrotoksin karsinogenik yang diproduksi oleh jamur

Aspergillus Flavus,yang mengkontaminasi makanan yang disimpan dalam

keadaan lembab

2. Akibat virus hepatitis B

3. Sirosis sel hepar

4. Mengkonsumsi alkohol

5. Radikal bebas

6. Karsinogen yaitu zat-zat yang dapat menyeabkan pertumbuhan kanker,

misalnya: benzo(α)piren.

7. Zat pengawet makanan seperti formaldehid, sebagai pengawet bakso atau

tahu, zat pewarna tekstil, seperti methany lyellow pada krupuk, tahu dll.

8. Tidur terlalu malam

9. Hal lainyang dapat memicu timbulnya kanker (Kumar dan Robin, 1995).

H. Patofisiologi Kanker Hepar

Suatu jenis karsinoma sel hepar dengan gambaran spesifik adalah varian

fibrolamelar dimana sel hepar neoplastik tersusun dalam pita yang lebar atau

lamella yang dipisahkan oleh jaringan fibrosa padat. Varian ini kebanyakan

timbul pada wanita muda, tanpa sirosis sebagai faktor predisposisi.

Kanker hepar terbagi dua yaitu :

1. Kanker hepar primer

Kanker hepar primer berasal langsung dari hepar (hepatoma) dan dapat

berasal dari hepatosit (karsinoma hepatoselular) atau dari duktus empedu

(kolangio karsinoma).
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2. Kanker hepar sekunder

Kanker hepar sekunder timbul akibat metastasis kanker dari bagian tubuh

lain, misalnya usus, payudara, kolon, lambung, pankreas,dan lain-lain

yang mengalirkan darahnya ke hepar melalui vena porta.

Kanker hepar primer dan sekunder sering bermetastasis keluar hepar,

terutama jantung dan paru-paru karena aliran darah dari hepar mula-mula

menyerang kedua organ tersebut. Semua jenis kanker hepar memiliki

prognosis yang sangat buruk, dengan angka bertahan hidup 5 tahun sekitar

1% (Corwin, 1997).

I. Karsinogenesis

Menurut Schneider (1997) kanker terjadi karena adanya kerusakan atau

transformasi protoonkogen dan gen penghambat tumor sehingga terjadi

perubahan dalam cetakan protein dari yang telah diprogramkan semula yang

mengakibatkan timbulnya sel kanker. Karena itu terjadi kekeliruan transkripsi

dan translasi gen sehingga terbentuk protein abnormal yang terlepas dari

kendali normal pengaturan dan koordinasi pertumbuhan dan diferensiasi sel.

Pengaturan sifat individu dilakukan oleh gen (DNA) dengan pembentukan

protein melalui proses transkripsi dan translasi.

Karsinogenesis merupakan suatu proses multi tahap, dengan 3 tahapan

(Schneider, 1997), yaitu :

1. Inisiasi (Initiation)

Tahap pertama ialah permulaan atau inisiasi, dimana sel normal berubah

menjadi premaligna. Karsinogen harus merupakan mutagen yaitu zat yang



23

dapat menimbulkan mutasi gen. Pada tahap inisiasi karsinogen bereaksi

dengan DNA, menyebabkan amplifikasi gen dan produksi copy multiple

gen.

2. Promosi (Promotion)

Promoter adalah zat non mutagen tetapi dapat meningkatkan reaksi

karsinogen dan tidak menimbulkan amplifikasi gen. Sifat-sifat promotor

ialah: mengikuti kerja inisiator, perlu paparan berkali-kali, keadaan dapat

reversible, dapat mengubah ekspresi gen seperti: hiperplasia, induksi

enzim, induksi diferensiasi.

3. Progresi (Progression)

Pada progresi ini terjadi aktivasi, mutasi atau hilangnya gen. Pada progresi

ini timbul perubahan benigna menjadi pre-maligna dan maligna.

Dalam karsinogenesis ada 3 mekanisme yang terlibat:

a. Onkogen yang dapat menginduksi timbulnya kanker.

b. Antionkogen atau gen suppressor yang dapat mencegah timbulnya kanker.

c. Gen modulator yang dapat mempengaruhi eksperimen karakteristik gen

yang mempengaruhi penyebaran kanker.

Bila ada kerusakan gen, tubuh berusaha mereparasi atau memperbaiki

transkripsi gen yang rusak (DNA repair). Kerusakan transkripsi ini mungkin

dapat dan mungkin pula tidak dapat diperbaiki lagi. Bila transkripsi gen itu

dapat diperbaiki dengan sempurna, maka pada replikasi sel berikutnya

terbentuklah sel baru yang normal. Tetapi bila tidak dapat diperbaiki dengan

sempurna akan terbentuk sel baru yang defektif. Walaupun sel itu defektif

masih tetap ada usaha mereparasi kerusakan transkripsi. Bila berhasil akan
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terbentuk sel yang normal dan bila gagal akan terbentuk sel yang abnormal,

yaitu sel yang mengalami mutasi, atau transformasi, yang pada akhirnya dapat

menjadi sel kanker.

Teori karsinogenesis untuk menerangkan bagaimana kanker itu terjadi

didasarkan atas:

1. Mutasi Somatik, yaitu perubahan urutan letak nukleotida dalam asam

amino rantai DNA, yang menyebabkan perubahan kode genetik.

Menghasilkan produksi protein yang abnormal, sehingga regulasi

pertumbuhan dan diferensiasi sel terganggu, sel menjadi otonom dan lepas

dari regulasi normal dan sel dapat tumbuh tanpa batas.

2. Penyimpangan Diferensiasi Sel (Teori Epigenetik), terjadinya gangguan

system atau mekanisme regulasi gen seperti represif, depresi serta ekspresi

regulasi, sehingga timbul gangguan pertumbuhan dan diferensiasi sel.

Defek yang terjadi karena mekanisme regulasi gen yang mengatur

pertumbuhan, dan bukan pada struktur gen itu sendiri, maka teori ini

disebut teori epigenetik.

3. Aktivasi Virus. Virus masuk ke dalam inti sel dan berintegrasi dengan

DNA penderita serta mengubah fenotype sel dengan menyisipkan (insersi)

informasi baru atau mengubah transkripsi dan translasi gen. Virus DNA

dapat secara langsung berintegrasi dengan DNA inang dan ditularkan

secara vertikal kepada anak-anak sel inang, sedang virus RNA dengan

bantuan enzim reverse transkriptase. Menurut teori ini kanker terjadi

karena ada infeksi virus yang menyisipkan gennya ke dalam DNA inang

yang dapat mengaktifkan protoonkogen menjadi onkogen.
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4. Seleksi Sel. Pada sel tubuh manusia diperkirakan terdapat lebih dari

50.000 gen dan masing-masing gen mempunyai fungsi tersendiri. Di

dalam tubuh setiap saat ada sel yang mati dan ada pula sel baru yang

terbentuk melalui proses mitosis. Karena adanya mutasi maka timbul sel

yang defektif dan akan mati atau tidak dapat mengadakan mitosis lebih

lanjut. Hanya sel-sel yang baik dan memenuhi syarat tertentu yang akan

dapat tetap bertahan hidup. Dalam menyeleksi sel mana yang boleh terus

hidup dan berkembang, terjadi kekeliruan. Di sini ada sel yang mengalami

mutasi atau transformasi yang lepas dari seleksi dan terus berkembang

menjadi sel kanker (King, 2000).

Keganasan pada sel eukariota terjadi akibat adanya perubahan perilaku sel

yang abnormal, yaitu sel mempunyai kemampuan proliferasi dan diferensiasi

yang sangat tinggi. Perubahan perilaku tersebut terjadi karena sel

mengekspresikan berbagai protein yang abnormal. Berbagai protein abnormal

muncul karena sel mengalami mutasi/kecacatan gen, khususnya gen yang

mengkode protein, yang sangat berperan pada pengaturan siklus pembelahan

sel. Contohnya adalah gen yang termasuk kelompok protooncogen atau

kelompok tumor suppressorgene, serta gen yang mengatur dan menghambat

pemendekan telomer pada ujung kromosom.

Pertumbuhan kanker merupakan proses mikroevolusioner yang dapat

berlangsung beberapa bulan atau beberapa tahun (Albert et al., 1994).  Proses

pertumbuhan ini dinamakan karsinogenesis, dimulai dari satu sel kanker yang

memperbanyak diri dan membentuk satu koloni kecil dalam jaringan yang
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sama.  Selanjutnya perubahan genetik (misalnya aktivasi onkogen) terjadi

dalam koloni sel yang abnormal dan menjadi tumor ganas (Schneider, 1997).

Proses karsinogenesis terjadi melalui beberapa fase yang meliputi fase

inisiasi, fase promosi, fase progresi, dan metastasis. Inisiasi merupakan fase

pertama dan merupakan  akibat adanya perubahan genetik yang menyebabkan

adanya proliferasi abnormal dari satu sel.  Promosi merupakan kelanjutan

inisiasi, yaitu adanya pacuan dari faktor promosi tumor yang menyebabkan

pertumbuhan yang cepat dan pembentukan tumor benigna.  Progresi

merupakan perubahan genetik semakin bertambah banyak sehingga akan

menambah koloni sel tumor.  Tumor pada stadium ini bersifat invasif dan

seringkali diikuti dengan proses pembentukan pembuluh darah baru yang

dinamakan angiogenesis.  Fase berikutnya adalah metastasis, yaitu

perkembangan tumor yang bersifat malignan dan terjadinya pelepasan sel-sel

tumor ganas dari koloni primernya.  Sel-sel tumor ganas ini dapat memasuki

saluran limfatik, sehingga dapat menyebar ke seluruh tubuh dan berkembang

di tempat yang jauh (Schneider, 1997).

Kemampuan invasi sel kanker dihubungkan dengan banyaknya produksi

protease pada sel kanker ini.  Protease akan mempengaruhi interaksi sel dan

memfasilitasi pergerakan sel kanker melalui matriks ekstraseluler.  Tahap

metastasis merupakan tahap yang paling kritis yang menyebabkan gejala

klinis dan bahkan kematian (King, 2000).
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J. Mencit (Mus musculus)

Klasifikasi mencit putih menurut Pramono dan Malole (1989) adalah sebagai

berikut :

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Sub filum : Vertebrata
Class : Mamalia
Sub class : Theria
Ordo : Rodentia
Sub ordo : Myomorpha
Famili : Muridae
Sub family : Murinae
Genus : Mus
Species : Mus musculus

Gambar 4. Mencit putih (Mus musculus) (Pramono dan Malole, 1989).

Mencit (Mus musculus) memiliki beberapa karakteristik umum, yaitu aktif

pada malam hari, berat individu dewasa (jantan: 25-40g, betina 20-40g), dan

suhu basal tubuh 37°C. Selain itu, mencit memiliki laju respirasi 95-165

tarikan nafas/menit dan denyut jantung 325-800 denyut/menit. Hewan

tersebut memiliki lama siklus estrus 4-5 hari dan periode gestasi 19-21 hari.

Lama hidup mencit berkisar antara 1,5 hingga 3 tahun (Suckow, 2006).
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Mencit merupakan hewan percobaan yang banyak digunakan dalam

penelitian biomedis dan kedokteran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa

alasan, yaitu mencit memiliki tingkat reproduksi yang tinggi dan periode

gestasi yang pendek. Hewan tersebut juga merupakan model yang cukup

repesentatif untuk berbagai model penyakit kanker dan kelainan manusia.

Selain itu, hewan tersebut mudah untuk ditangani, pemeliharaannya cukup

murah, dan terdapat banyak literatur yang dapat digunakan berkaitan dengan

hewan tersebut (Pramono dan Malole, 1989).

K. Sirsak (Annona muricata)

Tanaman sirsak diklasifikasikan berasal dari kingdom Plantae, dari

superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta. Kelas dari tanaman ini

adalah Magnoliopsida dengan subkelas Magnoliidae. Sirsak berasal dari ordo

Magnoliales, dari famili Annonaceae. Genus dari tanaman ini adalah Annona

dan spesiesnya adalah Annona muricata. Sirsak dapat tumbuh pada daerah

tropis dan subtropis (Albert et al, 1994). Buah sirsak memiliki bentuk hepar

yang dikelilingi oleh sesuatu yang berbentuk seperti duri yang tumpul, kulit

buah sirsak berwarna hijau tua. Sirsak dapat tumbuh pada semua jenis tanah

dengan derajat keasaman (pH) antara 5-7. Tanah yang sesuai adalah tanah

agak asam sampai agak alkalis, namun yang memiliki bahan organik yang

tinggi. Tumbuh subur di ketinggian antara 100-300 mdpl (di atas permukaan

laut). Suhu udara yang sesuai antara 22-32 derajat Celcius dengan curah

hujan antara 1.500-3.000 mm/tahun. Lokasi yang disenangi tanaman sirsak

diantaranya lahan yang terbuka, tidak ada naungan, dan tidak ada kabut.

Tanaman sirsak memerlukan sinar matahari antara 50-70%. Seluruh bagian
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tanaman sirsak dapat digunakan sebagai obat tradisional, termasuk kulit kayu,

daun, akar, buah, dan biji. Buah sirsak umumnya digunakan untuk mengobati

penyakit yang disebabkan oleh cacing dan parasit, mengobati demam,

meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui, dan untuk diare dan disentri.

Biji yang dihancurkan dapat digunakan sebagai vermifug dan antelmintik

terhadap internal dan eksternal parasit dan cacing (Thompsond, 1994).

Bagian lain pada tanaman sirsak yang terkenal dapat digunakan sebagai obat-

obatan adalah daun. Daun sirsak banyak dimanfaatkan sebagai obat herbal

seperti untuk penyakit kulit, rematik, batuk dan flu, serta antikanker dan

hipertensi. Daun sirsak biasa dikonsumsi dalam bentuk teh. Teh daun sirsak

digunakan sebagai obat radang selaput lendir hidung. Rebusan daun sirsak

juga efektif digunakan untuk kutu rambut dan kutu busuk. Daun segar yang

dihaluskan mampu membantu penyembuhan luka pada kulit. Penduduk di

beberapa negara seperti Brazil dan Peru diketahui menggunakan daun sirsak

sebagai obat diabetes (Mahendra, 2005).

Menurut Retnani (2011), daun sirsak mengandung flavonoid, alkaloid, asam

lemak, fitosterol, mirisil alkohol dan anonol. Senyawa pada daun sirsak yang

diduga memiliki khasiat antidiabetes adalah senyawa alkaloid dan flavonoid.

Senyawa flavonoid sebenarnya terdapat pada semua bagian tumbuhan

termasuk daun, akar, kayu, kulit, tepung sari, bunga, buah, dan biji.

Kebanyakan flavonoid berada di dalam tumbuh-tumbuhan kecuali alga.

Penyebaran jenis flavonoid pada golongan tumbuhan yaitu pada

Angiospermae, klorofita, fungi, bryophyta (Mahendra, 2005).
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Gambar 5. Daun Sirsak (Annona muricata) (Mahendra, 2005)

Tanaman sirsak (Annona muricata Linn.) berasal dari bahasa Belanda, yakni

zuurzak, berarti kantong asam. Daun sirsak banyak digunakan sebagai obat

herbal untuk mengobati berbagai penyakit, antara lain penyakit asma di

Andes Peru, diabetes dan kejang di Amozania Peru (Dewi, 2007).

Senyawa dalam daun sirsak antara lain steroid/terpenoid, flavonoid, kumarin,

alkaloid, dan tanin. Senyawa flavonoid berfungsi sebagai antioksidan untuk

penyakit kanker, anti mikroba, anti virus, pengatur fotosintetis, dan pengatur

tumbuh. Masyarakat Indonesia menggunakan daun sirsak sebagai obat herbal

untuk mengobati penyakit kanker, yaitu dengan cara meminum air rebusan

daun sirsak segar. Air rebusan daun sirsak segar dapat menimbulkan efek

panas seperti pada kemoterapi, namun air rebusan daun sirsak ini hanya

membunuh sel-sel yang abnormal (kanker) dan membiarkan sel-sel normal

tetap tumbuh. Hal ini berbeda dengan efek yang ditimbulkan pada pengobatan

kemoterapi, dimana pengobatan kemoterapi ini tidak saja membunuh sel-sel

abnormal (kanker) tetapi sel-sel yang normal pun ikut mati

(Ganiswarna,1995).
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Klasifikasi tanaman sirsak (Annona muricata) menurut Syamsuhidayat dan

Hutapea (1991) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Orde : Magnoliales

Famili : Annonaceae

Marga : Annona

Species : Annona muricata

Gambar 6. Pohon dan daun sirsak (Annona muricata) (Dalimartha, 2003).

Tumbuhan ini berbentuk pohon, berwarna coklat tua, batang berkayu

(lignosus), silindris, permukaan kasar, percabangan simpodial. Arah tumbuh

batang tegak lurus, arah tumbuh cabang ada yang condong ke atas dan ada

yang mendatar (Dalimartha, 2003).

Memiliki daun berbentuk jorong (ovalis atau ellipticus). Permukaan daun

licin (laevis) dan mengkilat (nitidus), tepi daun rata (integer), daging daun

tebal dan kaku seperti kulit/belulang (coriaceus). Pangkal daun runcing daun

ujung daun tumpul (obtusus) (Triastuti, 2006).
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L. Taurin

Taurin atau asam 2-aminoethanesulfonik adalah asam organik yang

merupakan kandungan utama empedu, dan dapat ditemukan pada jaringan

tubuh manusia terutama pada otot rangka, jantung, serta dalam sel darah

putih dan sistem saraf pusat. Taurin adalah turunan dari asam amino yang

mengandung belerang (sulfhidril), cysteine. Berbeda dengan asam amino

yang sudah banyak dikenal, taurin, atau L-taurin khususnya, tidak digunakan

sebagai protein blok pembangun. Taurin digunakan untuk membantu

penyerapan lemak dan vitamin yang larut dalam lemak. Taurin juga

membantu mengatur detakan jantung, menstabilkan-membran sel, dan

memelihara kelangsungan sel-sel otak (Arouma et al, 1988).

a. Sumber Taurin

Taurin terdapat dalam daging, ikan, telur dan produk susu. Karena

manusia dewasa mampu memproduksi zat ini sendiri, asupan dari

makanan bisa dijadikan alternative bila kadar produksi taurin dalam tubuh

mulai menurun. Meskipun diet vegetarian tidak mengonsumsi makanan di

atas, namun banyak makanan nabati seperti kacang-kacangan dan

beberapa sayuran, juga mengandung taurin. Senyawa ini juga diproduksi

secara sintetis untuk digunakan dalam minuman berenergi dan suplemen.

Taurin merupakan salah satu nutrisi esensial yang diperlukan tubuh dan

berperan penting dalam membantu perkembangan sel-sel tubuh (terutama

otot), pendistribusian nutrisi ke seluruh tubuh dan mencegah tubuh dari

oksidasi partikel berbahaya yang dapat mengancam kesehatan.
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b. Fungsi Taurin

1. Taurin untuk meningkatkan performa mental. Seiring dengan proses

penuaan, tingkat konsentrasi taurin di otak akan menurun secara

perlahan. Tingkat taurin yang tinggi dalam tubuh akan membuat

memori dan fungsi mental Anda menjadi lebih baik. Studi ilmiah

menemukan bahwa taurin dapat meningkatkan level kewaspadaan dan

penalaran verbal.

2. Taurin untuk mencegah penuaan dini. Taurin dapat berfungsi sebagai

antioksidan, manfaatnya sebagai antioksidan yaitu pelindung sel-sel

tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Taurin

dianggap sebagai faktor penting untuk mengontrol berbagai perubahan

biokimia yang terjadi selama proses penuaan dan membantu

pembuangan radikal bebas.

3. Taurin untuk mencegah gagal jantung. Taurin digunakan untuk

membantu menyerap lemak dan vitamin yang larut dalam lemak serta

untuk mengatur detak jantung, menjaga stabilitas membran sel, dan

mencegah aktivitas berlebih dari sel otak, juga diyakini berguna dalam

melindungi terhadap gagal jantung kongestif.

4. Efektif melawan obesitas. Obesitas atau kelebihan berat badan

merupakan kondisi yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh

keseluruhan, terutama karena obesitas menjadi pemicu terjadinya

peradangan akibat makin bertambahnya kadar lemak di area tertentu

(Redmon et al, 1983).
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M. Benzo(α)piren

Benzo(α)piren merupakan senyawa hidrokarbon polisiklik aromatik (PAH)

yang digolongkan sebagai senyawa pro karsinogen kuat. Senyawa ini

dijumpai di lingkungan sebagai hasil pirolisis lemak atau sebagai hasil

proses pembakaran yang tidak sempurna, seperti pada daging panggang,

sate, makanan yang diasap, asap rokok dan asap kendaraan bermotor.

Hingga saat ini masih terus berkembang anggapan benzo(α)piren sebagai

penyebab kanker. Sebagai senyawa karsinogen, benzo(α)piren dapat

menimbulkan mutasi gen yang dapat dimanifestasikan sebagai kerusakan

kromosom, yaitu terjadi aberasi atau terbentuk patahan-patahan

kromosom. Pada tahap telofase, fragmen kromosom dan atau massa

kromatin dalam sel akan tertinggal pada sitoplasma membentuk struktur

menyerupai inti sel dengan diameter antara 1/20 sampai 1/5 diameter inti

yang dinamai mikronukleus (MN). Jadi terbentuknya mikronukleus pada

sel merupakan indikasi terjadinya aktivitas mutagenik yang merusak

kromosom dan akhirnya memicu terjadinya kanker (Sumpena, 2009).

Proses metabolisme dan distribusi benzo(α)piren dalam tubuh terjadi

secara bertahap dan dalam waktu yang relatif berbeda untuk tiap jenis

makhluk hidup. Penelitian pada tikus, benzo(α)piren dapat menginduksi 3

kanker sekaligus antara lain yaitu kanker paru, kanker hepar, kanker darah

dan menunjukkan proses distribusi benzo(α)piren bertahap yang

berlangsung cepat. Benzo(α)piren masuk melalui proses inhalation, dan

secara berurutan ditemukan dalam kadar yang tinggi pada liver,
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esophagus, usus kecil, dan mencapai darah 30 menit setelah pemaparan

(Faust and Reno, 1994).

Secara detail, dalam 5 menit presentase kandungan benzo(α)piren dalam

tiap organ dan jaringan tubuh tikus adalah paru-paru (59.5%), carcass

(14.4%), liver (12.5%), darah (3.9%), dan usus (1.9%). Pada menit ke 60,

prosentase tersebut menjadi paru-paru (15.4%), carcass (27.1%), liver

(15.8%), darah (1.6%), dan usus (9.9%) (Feust dan Reno, 1994).

Selain dalam organ-organ tersebut, pada tubuh manusia benzo(α)piren

juga ternyata ditemukan di urin pada wanita hamil dan anak-anak, dalam

plasenta, darah pada tali pusat, darah pada ibu hamil, organ reproduksi dan

ASI (EPA, 2006).

Keberadaan benzopiren dalam organ-organ tersebut berikatan dengan

DNA secara kimiawi dan menganggu proses replikasi DNA. Keberadaan

ikatan benzopiren DNA mempengaruhi kinerja sel granulose-lutein (sel

yang berasal dari membran granulosa dari folikel ovarium matang yang

mengeluarkan estrogen dan progesteron, dan merupakan bentuk komponen

utama dari korpus luteum) dalam ovari dan dapat menurunkan jumlah

sperma yang dihasilkan (EPA,2006). Ikatan benzopiren-DNA ini

mempengaruhi jaringan pada masa pembelahan sel, misalnya pada

perkembangan awal embrio, sehingga dapat menyebabkan turunnya berat

badan bayi.
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Pemaparan benzo(α)piren selama kehamilan juga berimbas pada sistem

imun, yaitu perkembangan T lymphocytes (sel limfosit yang bekerja

sebagai sel perantara imun yang memiliki reseptor khusus pada

permukaan).

Menurut EPA (2006) pada tikus hamil yang dipaksa mengkonsumsi

benzo(α)piren terjadi peningkatan artropi thymus sebagai organ penting

untuk perkembangan T lymphocyte, dan penurunan T lymphocyte pada

organ liver embrio tikus akibat injeksi atau ingesti benzo(α)piren selama

masa kehamilan. Bila tikus mengalami pemaparan benzo(α)piren pada

kulitnya selama kehamilan, terjadi penurunan jumlah reseptor thymic

glucocorticoid (hormon asam nukleat yang terdapat pada kelenjar kecil

yang terletak di bagian belakang tulang dada atas, yang berfungsi dalam

metabolisme karbohidrat, lemak, protein, dan imun), terbentuk ikatan

benzo[a]pyrene-hemoglobin adduct pada eritrosit, meningkatkan

pembentukan mikronuklei (nucleus kecil yang mengindikasikan kerusakan

DNA) pada eritrosit. Peristiwa mutasi pada tingkat DNA yang terjadi pada

tikus hamil tidak jauh berbeda pada manusia.

Rojas et al (2004), menemukan bahwa benzo(a)piren menyebabkan

kerusakan yang sangat parah pada sel epitel bronchia manusia, yaitu

tepatnya pada sel terjadinya permulaan bronchial carcinoma (kanker

bronchus), dan terjadi transversi basa guanine-timine pada DNA.

Kerusakan tersebut sama dengan tingkat kerusakan yang terjadi pada kulit

tikus yang terinsiasi benzo(α)piren.


