
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Daun Sirsak 

 

Sirsak merupakan jenis tanaman yang paling mudah tumbuh diantara jenis- jenis 

Annona lainnya dan memerlukan iklim tropik yang hangat dan lembab. Tanaman 

ini dapat tumbuh pada ketinggian sampai 1200 m dari permukaan laut. Tanaman 

sirsak akan tumbuh sangat baik pada keadaan iklim bersuhu 22-28
o
C, dengan 

kelembaban dan curah hujan berkisar antara 1500-2500 mm per tahun. (Herliana 

dan Rifai, 2011). 

 

Tanaman sirsak (Annona muricata Linn.) termasuk tanaman tahunan dengan 

sistematika sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta  

Subdivisi  : Angiospermae  

Kelas : Dicotyldonae 

Famili : Annonaceae  

Genus  : Annona  

Species  : Annona muricata L.  

(Herliana dan Rifai N, 2011). 
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Daun sirsak berbentuk bulat panjang dengan ujung lancip pendek. Daun tuanya 

berwarna hijau tua sedangkan daun mudanya berwarna hijau kekuningan. Daun 

sirsak tebal dan agak kaku dengan urat daun menyirip atau tegak pada urat daun 

utama. Daun sirsak terkadang menimbulkan bau yang tidak enak dicium (Herliana 

dan Rifai, 2011). 

 

Daun sirsak mengandung senyawa monotetrahidrofuran asetogenin, seperti 

anomurisin A dan B, gigantetrosin A, annonasin-10-one, murikatosin A dan B, 

annonasin, dan goniotalamisin. Khasiat senyawa-senyawa ini untuk pengobatan 

berbagai penyakit. Daun sirsak juga mengandung senyawa flavonoid, triterpenoid, 

saponin, polifenol, dan metabolit sekunder lainnya yang diduga dapat menjadi 

bahan antikanker (Suranto, 2011).  

 

 

B. Payudara 

 

1. Anatomi Organ Payudara  

 

Payudara adalah sebuah organ yang berisi kelenjar untuk reproduksi sekunder 

serta berasal dari lapisan ektodermal. Kelenjar ini dinamakan sebagai kelenjar 

payudara dan merupakan modifikasi dari kelenjar keringat. Payudara terletak 

di bagian superior dari dinding dada. Pada wanita, payudara adalah organ 

yang berperan dalam proses laktasi, sedangkan pada pria organ ini tidak 
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berkembang dan tidak memiliki fungsi dalam proses laktasi seperti pada 

wanita (Van De Graaff, 2002).  

 

Proses perkembangan payudara dimulai pada janin berumur 6 minggu dimana 

terjadi penebalan lapisan epidermis pada bagian ventral, superfisial dari fasia 

pektoralis serta otot-otot pektoralis mayor dan minor. Penebalan yang terjadi 

pada venteromedial dari regio aksila sampai ke regio inguinal menjadi ‘milk 

lines’ dan selanjutnya pada bagian superior berkembang menjadi puting susu 

dan bagian lain menjadi atrofi (Van De Graaff, 2002).  

 

Payudara lazimnya terletak di antara tulang sternum bagian lateral dan lipatan 

ketiak, serta terbentang dari iga ke 2 sampai iga ke 6 atau 7. Pada bagian 

puncak dari payudara terdapat struktur berpigmen dengan diameter 2-6 cm 

yang dinamakan areola. Warna areola itu sendiri bervariasi mulai dari merah 

muda sampai coklat tua. Warna areoala ini bergantung pada umur, jumlah 

paritas, dan pigmentasi kulit (Djamaloedin, 2008).  

 

Payudara adalah organ yang kaya akan suplai pembuluh darah yang berasal 

dari arteri dan vena. Cabang dari arteri torakalis interna menembus ruang 

antara iga 2, 3, dan 4 untuk memperdarahi setengah dari bagian medial 

payudara. Arteri ini menembus sampai otot-otot interkostalis dan membran 

interkostalis anterior untuk mensuplai otot-otot pektoralis mayor dan 

pektoralis minor di kedua payudara. Cabang-cabang kecil dari arteri 

interkostalis anterior juga mensuplai darah untuk payudara di bagian medial. 

Di daerah lateral, payudara disuplai oleh cabang dari arteri aksilaris dan arteri 
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torakalis lateral. Cabang dari arteri aksilaris adalah arteri arteri 

torakoakromial, kemudian bercabang lagi menjadi arteri pektoralis. 

Sementara cabang dari arteri torakalis lateral adalah arteri mamari eksternal 

yang menyusuri otot pektoralis mayor untuk memperdarahi setengah 

payudara bagian lateral (Moore, 2009).  

 

Aliran darah balik pembuluh vena dari payudara mengikuti aliran arteri 

secara berlawanan. Darah kembali menuju vena cava melalui vena aksilaris 

dan vena torakalis interna. Selain itu, darah juga kembali ke vena cava 

melalui pleksus vertebralis. Aliran balik vena pada kuadran atas lebih besar 

daripada aliran balik vena dari kuadran bawah (Moore, 2009).  

 

Persarafan kulit payudara ditanggung oleh cabang pleksus servikalis dan n. 

interkostalis. Jaringan kelenjar payudara sendiri diurus oleh saraf simpatik. 

Aliran limfe dari payudara sekitar 75% menuju ke aksila, sisanya ke kelenjar 

parasternal dan interpektoralis (Juan, 2004). 

 

2. Histologi Organ Payudara  

 

Payudara pada wanita dewasa disusun oleh sistem kelenjar, duktus, dan 

stroma yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa dan jaringan lemak. Setiap 

payudara terdiri dari 15-20 lobus. Bagian dasar dari setiap lobus tersebut 

berada di daerah proksimal dekat tulang iga sedangkan bagian puncaknya 

adalah puting yang merupakan muara dari duktus setiap lobus. Jadi, setiap 



14 

 

duktus laktiferus akan bergabung menjadi sinus laktiferus dan akhirnya 

bermuara pada puting (Junqueira, 2007).  

 

Diantara kelenjar susu dan fasia pektoralis serta diantara kulit dan kelenjar 

payudara terdapat jaringan lemak. Diantara lobulus terdapat ligamentum 

Cooper yang memberi rangka untuk payudara. Setiap lobulus terdiri dari 

sel-sel asini yang terdiri dari sel epitel kubus dan mioepitel yang mengelilingi 

lumen. Sel epitel mengarah ke lumen, sedangkan sel mioepitel terletak 

diantara sel epitel dan membran basalis (Sjamsuhidajat, 2000).  

 

3. Tumor Payudara  

 

Tumor atau dalam istilah medis disebut sebagai neoplasma, secara harafiah 

berarti pertumbuhan baru. Neoplasma merupakan massa abnormal jaringan 

yang pertumbuhannya berlebihan dan tidak terkoordinasi dengan 

pertumbuhan jaringan normal serta terus demikian, walaupun rangsangan 

yang memicu perubahan tersebut telah berhenti. Hal mendasar tentang asal 

neoplasma adalah hilangnya responsivitas terhadap faktor pengendali 

pertumbuhan yang normal (Kumar, 2007).  

 

Tumor dapat dibedakan menjadi tumor jinak dan tumor ganas atau lebih 

sering dikenal dengan sebutan kanker. Suatu tumor dikatakan jinak apabila 

masih berdiferensiasi baik (secara morfologis dan fungsional masih mirip 

dengan sel asal), tumbuh perlahan, tidak menginfiltrasi jaringan sekitar serta 

tidak bermetastasis ke organ lain. Dan hal yang berlawanan terdapat pada 
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tumor ganas atau kanker. Kanker cenderung lebih anaplastik, laju 

pertumbuhan lebih cepat serta tumbuh dengan cara infiltrasi, invasi, destruksi, 

sampai metastasis ke jaringan sekitar dan cukup potensial untuk 

menimbulkan kematian (Kumar, 2007).  

 

Tumor dapat muncul pada berbagai organ tubuh manusia dalam bentuk 

pembesaran organ seperti pada otak, paru, tulang, ovarium, serviks, payudara, 

dan lain-lain. Namun, angka morbiditas dan mortalitas tumor ganas (kanker) 

cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan tumor yang masih dalam 

kondisi jinak.  

 

Kelainan payudara berasal dari sel kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan 

penunjang payudara. Kelainan ini biasanya mengambil bentuk massa atau 

nodus yang dapat diraba dan kadang-kadang nyeri. Sebagian besar lesi 

bersifat jinak, namun dapat berkembang ke arah keganasan. Proses 

pembentukan sel-sel normal menjadi sel-sel tumor hingga menjadi keganasan 

disebut dengan ongkogenesis. Faktor yang berperan dalam proses 

onkogenesis secara genetik adalah onkogen dan tumor suppressor gen 

(Osborne et al., 2004). 

 

A. Onkogen 

 

Onkogen adalah gen yang bila teraktivasi akan dapat menyebabkan 

perkembangan kanker. Aktivasi terjadi melalui amplifikasi gen. Sebagai 

contoh yaitu aktivasi onkogen HER-2 yang terdapat pada 20% kasus primer 
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kanker payudara. Mekanisme aktivasi yang lain yaitu point mutation yang 

meningkatkan fungsi onkoprotein. Contoh dari point mutation adalah ras 

oncogene akan tetapi tidak terdapat pada kanker payudara (Osborne et al., 

2004). 

 

Mekanisme aktivasi yang lain adalah melibatkan translokasi kromosom 

dimana gen gabungan terbaru ditranskripsikan menjadi protein dengan fungsi 

yang meningkat. Onkogen kemungkinan juga akan berinteraksi dengan 

perubahan genetik atau epigenetik yang lain. Pada kanker payudara 

difokuskan perhatian lebih banyak pada komponen onkogen dari cell 

signaling system, contohnya HER-2/Neu cascade. Pada komponen ini yang 

paling sering dipelajari adalah HER-2 membrane receptor tyrosine kinase 

(Osborne et al., 2004). 

 

Berbagai onkogen terdapat pada kanker manusia tetapi relatif sedikit yang 

penting dalam progresi kanker payudara. Proses amplikafikasi dan ekspresi 

berlebih dari onkogen beserta produknya adalah mekanisme utama dalam 

proses karsinogenesis. Amplifikasi dapat melibatkan regio kromosomal 

pendek sampai lengan kromosom yang melibatkan ratusan gen sampai 

dengan keseluruhan kromosom (Osborne et al., 2004). 

1. Human Epithelial Receptor 2 (HER-2) 

HER-2 dikenal juga dengan nama HER-2/neu atau erbB-2. Gen ini 

terletak dalam kromosom 17q dan mengkodekan sebuah reseptor faktor 

pertumbuhan 185-kDa transmembrane tyrosine kinase. Proses aktivasi 

reseptornya dapat berupa pengikatan dengan ligan spesifik atau secara 
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autonom. Dilanjutkan dengan dimerisasi dan autofosforilasi reseptor yang 

dapat menimbulkan transduksi multipel melalui berbagai jalur. Jalurnya 

dapat berupa mitogen-activated protein (MAP) kinase dan 3-kinase 

(PI3K)/Akt yang berlanjut dengan proliferasi, angiogenesis, perubaan 

interaksi sel, peningkatan kecepatan sel, metastasis dan resistansi terhadap 

apoptosis. Gen Her-2 jarang terdapat pada lesi tumor payudara jinak. 

Her-2 terdapat dan berlebih ekspresinya pada kanker payudara invasif 

(20-30%) dan paling menarik terdapat paling banyak pada kasus Ductal 

Carcinoma In Situ (DCIS). Beberapa penelitian menyatakan bahwa 

hubungan HER-2 dengan resiko rekuren dalam kanker payudara stadium 

awal dan terjadi resistansi terhadap terapi nonanthracycline, peningkatan 

sensitivitas terhadap terapi hormonal (tamoxifen) dan doxorubicin. 

Sampai saat ini status HER-2 hanya direkomendasikan untuk terapi 

trastuzumab. Selain itu terdapat gen HER-1 atau yaitu Epidermal Growth 

Factor Receptor (EGFR) yang relevan dengan kanker payudara. 

2. Cyclins dan Siklus Sel 

Cyclin-dependent kinases (CDKs) adalah kelompok protein terletak 

strategis selama fase siklus sel. Ketika diaktifkan, CDK memacu 

fosforilasi dari protein lain, khususnya protein retinoblastoma (pRb) 

sebagai penjaga gerbang primer yang mengijinkan sel untuk lewat dari 

fase istirahat (G0) ke siklus aktif dan mitosis. CDks diatur secara positif 

oleh cyclins dan negatif oleh cyclin dependent kinase inhibitor (CKIs). 

Ekspresi Cyclin D1 dan Cyclin E memegang peranan dalam progresi sel 

dari fase G1 ke S. Gen yang menkodekan cyclin D1 terletak pada 

kromosom 11q13 dan telah ditemukan overekspresi sebesar 40-50% dan 
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amplifikasi sebanyak 20% pada kanker payudara invasif. Sedangkan gen 

yang mengkodekan Cyclin E terletak pada kromsom 19q12 dan jarang 

mengalami amplifikasi pada kanker payudara. Meskipun demikian 

overekspresi dan perubahan jalur degradasi mengakibatkan akumulasi 

isoform berat molekul rendah dalam kasus 20-30% kanker payudara. 

3. Onkogen c-myc terletak pada kromosom 8q24 dan mengkodekan 

fosfoprotein yang bertindak sebagai regulator transkripsi dalam proliferasi 

seluler, diferensiasi dan apoptosis. Mengalami amplikasi dan overekspresi 

pada 15-25% tumor payudara. Dapat juga dihubungkan dengan prognosis 

buruk atau gejala klinis yang agresif. 

 

B. Tumor Supressor Genes 

 

Merupakan gen yang bila kehilangan funginya akan memacu keganasan. 

Berperan sebagai regulator negatif pertumbuhan atau fungsi lain yang dapat 

mengakibatkan potensi invasif dan metastatik, seperti aktivitas adesi sel dan 

regulasi protease. Kelainan gen ini dapat berupa kelainan bawaan dan didapat. 

Kelainan yang diturunkan hanya terdapat pada sebagian kecil kasus tumor 

payudara. Proses yang terjadi berupa mutasi pada satu allele dan delesi pada 

allele sisanya. Ada juga menyatakan tidak terjadi mutasi pada tumor suppresor 

gene akan tetapi terjadi mekanisme lain yang mengganggu ekspresi atau 

fungsinya. Mekanisme ini antara lain methylation pada gen promotor yang 

menekan transkripsinya, peningkatan kecepatan degradasi proteasomal, atau 

kelainan dalam protein lain yang berinteraksi dengan produk gen. Tumor 

suppresor gene tidak terlalu ekstrim berguna dalam aplikasi diagnosis 
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(Osborne et al., 2004). 

1. Onkogen p53 

Mutasi pada p53 diperkirakan terjadi sampai separuh dari semua kanker 

manusia dan 20-30% pada kanker payudara. Perubahan germline p53 

dapat menyebabkan sindrom Li-Fraumeni yaitu predisposisi bawaan untuk 

mengalami keganasan seperti kanker payudara, sarkoma, leukemia dan 

tumor otak pada dekade kedua dan ketiga. p53 terletak pada kromosom 

17p. Pada kondisi normal, p53 bertindak mengatur mekanisme 

pembelahan sel. Ketiak teraktivasi, p53 dapat berinteraksi langsung 

dengan DNA untuk menghasilkan transkripsi sejumlah gen termasuk CKI 

p21, istirahat sementara pada siklus sel dalam fase G1 atau G2/M sebelum 

mitosis untuk perbaikan DNA. p53 juga mampu berinteraksi dengan jalur 

selular lain untuk memacu apoptosis atau diferensiasi. Abnormalitas 

ekspresi p53 berkaitan dengan prognosis buruk dalam kasus kanker 

payudara. 

2. Breast Cancer Suceptibility Gene 1 (BRCA-1) 

Diperkirakan sekitar 0,12% dari populasi umum membawa mutasi 

BRCA-1. Mutasi BRCA-1 telah diperkirakan lebih dari 5% dari semua 

kanker payudara pada wanita dibawah umur 40 tahun tetapi kejadiannnya 

meningkat lebih dari 90% untuk kasus yang muncul pada keluarga yang 

memiliki riwayat empat atau lebih kanker payudara dan lebih dari satu 

kanker ovarium. Resiko kanker payudara pada pasien dengan mutasi 

BRCA-1 diperkirakan sekitar 49-73% pada umur 50 tahun , 71-81% pada 

umur 70 tahun. Selain itu kemungkinan akan terjadi kanker ovarium 

20-30% serta insiden kanker kolorektal dan prostat bisa meningkat. Akan 
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tetapi perubahan BRCA-1 tidak berkaitan dengan peningkatan resiko 

kanker payudara laki-laki. Mutasi BRCA-1 meliputi delesi, substitusi dan 

insersi, sering dikaitkan dengan tumor grading yang tinggi. Meskipun 

BRCA-1 paling sering terdeteksi pada kanker payudara familial, BRCA-1 

jarang ditemukan pada kasus sporadik. 

3. Breast Receptor Suceptibility Gene 2 (BRCA-2) 

BRCA-2 Memiliki kesamaan dengan BRCA-1 meskipun dengan struktur 

yang berbeda. Resiko untuk timbulnya kanker payudara atau ovarium 

adalah sama dengan mutasi BRCA-1. Mutasi pada BRCA-2 tidak 

berkaitan erat dengan grading tumor yang tinggi. Tidak infiltrat limfosit 

seperti pada mutasi BRCA-1. Mutasi BRCA-2 juga berkaitan dengan 

insiden kanker prostat, gaster dan melanoma. 

4. Retinoblastoma (Rb) 

Gen Rb sebagai tumor supresor pertama yang diketemukan. Perubahan 

gen ini diperkirakan terjadi lebih dari separuh semua keganasan. Pada 

kanker payudara mutasi atau kehilangan gen Rb terdapat sebanyak 30% 

kasus (Osborne et al, 2004). 

 

Selain akibat perubahan genetik, kanker payudara juga dapat terjadi akibat 

pengaruh hormonal dan lingkungan. Kelebihan estrogen endogen atau 

ketidakseimbangan hormon ini dapat berpengaruh menimbulkan kanker 

payudara. Banyak dari faktor resiko seperti masa reproduksi dengan durasi 

yang lama nulliparitas, kehamilan pertama pada usia tua dapat meningkatkan 

pemaparan estrogen selama siklus menstruasi. Estrogen menstimulasi 

produksi faktor pertumbuhan oleh sel epitel payudara normal dan sel kanker. 
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Dihipotesiskan bahwa reseptor estrogen (ER) dan progesteron (PgR) secara 

normal terdapat pada epitel payudara dan sering juga terdapat pada sel kanker 

payudara. Reseptor ini kemungkinan berinteraksi dengan promotor 

pertumbuhan seperti transforming growth factor α (berkaitan dengan 

epithelial growth factor), platelet-derived growth factor dan fibroblast growth 

factor. Mekanisme ini dipacu oleh sel kanker payudara untuk menghasilkan 

mekanisme autokrin pada perkembangan tumor (Kumar et al., 2007). 

 

C. Potensi Infusa Daun Sirsak sebagai Kemopreventif Tumor Payudara 

yang Diinduksi DMBA 

 

Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstrak sismplisia nabati 

dengan air pada suhu 90
o
C selaam 10-15 menit yang dihitung sejak air mendidih. 

Simplisia adalah bahan baku alamiah yang digunakan untuk membuat ramuan 

obat tradisional yang belum mengalami pengolahan apa pun kecuali proses 

pengeringan. Teknik infusa mempunyai beberapa keuntungan bila dibandingkan 

dengan teknik pembuatan ekstrak yaitu karena teknik infusa lebih murah, lebih 

cepat, dan alat serta caranya sederhana. Sedangkan dalam pembuatan ekstrak, 

kandungan dari bahan tumbuhan dan pelarut yang paling tepat untuk 

masing-masing kandungan harus diketahui lebih dahulu. Dengan zat pelarut yang 

tepat, zat aktif yang diinginkan akan terpisah dari bahan aslinya dan bercampur 

dengan pelarut yang digunakan. Selanjutnya pemisahan zat aktif dari pelarutnya 

dengan lebih mudah dilakukan untuk memperoleh zat aktif yang benar-benar 

murni (Santoso, 2003). 
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Senyawa bioaktif yang ditemukan pada daun sirsak adalah annonaceus 

acetogenin. Pada daun sirsak, telah ditemukan 18 jenis annonaceus acetogenin 

dan telah terbukti secara in vitro bersifat sitotoksik, dan memiliki kemampuan 

sitotoksik 10.000 kali lebih kuat daripada terapi kemoterapi. Sifatnya yang 

sitotoktik ini sangat berguna untuk menyerang sel kanker yang pertumbuhannya 

sangat cepat di dalam jaringan tubuh. Walaupun sifatnya sitotoksik, namun 

Annonaceus acetogenin relatif tidak menyerang sel normal. Dan hanya menyerang 

sel kanker secara spesifik (Chiu et al, 2003). 

 

Mekanisme acetogenin adalah menginhibisi sistem transpor elektron dan oksidasi 

NADH dari metabolisme sel kanker sehingga menghambat pembentukan ATP 

dan akibatnya jumlah ATP berkurang dan akhirnya sel kanker mati (Mclaughkin 

et al., 2003). Senyawa flavonoid dapat menghambat proses onkogenesis dengan 

tiga cara, yang pertama adalah dengan menginduksi apoptosis dan menghentikan 

siklus sel melalui mekanisme inhibisi enzim topoisomerase, selanjutnya flavonoid 

juga dapat menghambat aktivitas karsinogen melalui inhibisi sitokrom P450 

sehingga senyawa karsinogen menjadi tidak reaktif, serta meningkatkan ekspresi 

enzim gluthation S-transferase yang dapat mendetoksifikasi karsinogen sehingga 

cepat dieliminasi tubuh (Ren et al., 2003). Triterpenoid dapat memblok siklus sel 

pada fase G2/M dengan menstabilkan benang-benang spindle pada fase mitosis 

sehingga proses mitosis dapat terhambat. Terpenoid juga dapat memicu apoptosis 

melalui mekanisme seperti flavonoid (Sugianto et al., 2003). Sehingga kandungan 

daun sirsak berpotensi dalam mencegah proses onkogenesis. 
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Salah satu senyawa yang dapat menginduksi onkogenesis kanker payudara adalah 

7,12–dimethylbenz(α)antrhacene (DMBA). DMBA merupakan senyawa 

prokarsinogen dengan rumus empiris C20H16 dan memiliki berat molekul 256.34 

g/mol. DMBA berbentuk padat, berwarna kuning kehijau-hijauan. Struktur kimia 

DMBA adalah 4 macam cincin aromatik yang berikatan khas struktur polisiklik 

aromatik hidrokarbon (PAH) dengan tiga cincin aromatik dan 2 subtituen metil. 

(Sigma-Aldrich 2007).  

 

DMBA memiliki reseptor spesifik yang bernama aryl hydrocarbon receptor 

(AHR). Reseptor ini merupakan protein yang dapat berikatan dengan kontaminan 

lingkungan seperti sktruktur PAH dan derivat halogen. Ada banyak AHR di dalam 

tubuh manusia seperti di kelenjar reproduksi, terutama di kelenjar payudara. 

(Androutsopoulos et al., 2009) 

 

DMBA merupakan senyawa karsinogen spesifik untuk eksperimental kanker 

payudara dan kanker kulit pada hewan percobaan, tetapi bukan merupakan 

karsinogen direct. Aktivitas karsinogenik dari DMBA terjadi melalui aktivasi 

metabolisme (biotransformasi) untuk menghasilkan karsinogenesis. Jalur 

metabolisme DMBA melalui aktivasi enzim sitokrom P450 membentuk proximate 

carcinogen dan ultimate carcinogen (Hatim, 2012). 

 

Sitokrom P-450 dan microsomal epoxide hydrolase (mEH) memetabolisme 

DMBA menjadi dua metabolit yaitu metabolit elektrofilik dan metabolit yang 

mampu membentuk DNA adduct (DNA yang berikatan dengan senyawa 

karsinogenik). Sitokrom P-450 CYP1B1 mengoksidasi DMBA menjadi 
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3,4-epoxides yang diikuti dengan hidrolisis epoxides oleh mEH membentuk 

metabolit proximate carcinogenic dan DMBA-3,4-diol. Metabolit ini nantinya 

dioksidasi oleh CYP1A1 atau CYP1B1 menjadi metabolit ultimate carcinogenic 

(DMBA-3,4-diol-1,2 epoxide). Metabolit aktif dari DMBA adalah DMBA- 

3,4-diol-1,2 epoxides yang mampu membentuk DNA adduct. Metabolit DMBA 

yang membentuk DNA adduct menentukan mutasi dalam gen dan mampu 

mengendalikan siklus sel, sehingga mendorong pembelahan sel kanker. Senyawa 

epoxide tersebut nantinya akan berikatan secara kovalen dengan gugus amino 

eksosiklik deoksiadenosin (dA) atau deoksiguanosin (dG) pada DNA. Interaksi ini 

(DNA adduct) dapat menginduksi mutasi pada gen-gen penting sehingga 

menyebabkan iniasi kanker (Hakkak, 2005). Kemampuan metabolit DMBA yang 

merupakan ultimate carcinogen berikatan dengan DNA salah satunya 

menyebabkan mutasi somatik dari onkogen Harvey Ras-1 pada kodon 61 kanker 

payudara dan kanker kulit (Hatim, 2012). 
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