
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanaman Sirsak

1. Deskripsi Tanaman Sirsak

Sirsak (Annona muricata L.) merupakan tanaman yang berasal dari daerah

tropis di Benua Amerika, yaitu Hutan Amazon (Amerika Selatan), Karibia

dan Amerika Tengah. Di Indonesia tanaman sirsak menyebar dan tumbuh

baik mulai dari daratan rendah beriklim kering sampai daerah basah dengan

ketinggian 1.000 meter dari permukaan laut (Zuhud, 2011). Berikut

sistematika penulisan daun sirsak:

Kingdom : Plantae

Divisio : Spermatophyta

Sub Divisio : Angiospermae

Ordo : Dicotyldonae

Classis : Ranunculales

Familia : Annonaceae

Genus : Annona

Species : Annona muricata L. (Herlina dan Rifai N, 2011).
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Tanaman sirsak telah digunakan sebagai obat tradisional yang dikenal

karena sifat antidiare, antidiabetik, obat penenang, pembasmi cacing,

larvasida, anti serangga dan parasit. Berbagai studi kimia dan biologi telah

dilakukan pada bagian yang berbeda dari tanaman ini, seperti pada buah,

batang dan biji. Telah diaporkan bahwa tanaman ini memiliki aktivitas yang

beragam, yaitu sebagai antiparasit, antidepresif dan sitotoksik (Luna, 2006).

Gambar 1. Daun Sirsak (Herlina dan Rifai N, 2011).

Berdasarkan uji preklinik dalam buku Formularium Obat Herbal Asli

Indonesia, daun sirsak diketahui mengandung annonaceous acetogenins.

Daun sirsak diindikasikan sebagai obat herbal antineoplastik yang mampu

10.000 kali lebih kuat membunuh sel-sel kanker daripada zat adriamycin

yang biasa dipakai dalam kemoterapi. Zat acetogenins dapat membunuh

aneka jenis kanker, seperti kanker usus, tiroid, prostat, paru-paru, payudara

dan pankreas tanpa merusak atau mengganggu sel-sel tubuh yang sehat

(Kemenkes RI, 2011).
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2. Kandungan bioaktif dalam Daun Sirsak

a. Annonaceous acetogenin

Annonaceous acetogenin merupakan kelompok dari produk alami

poliketida yang diisolasi dari tanaman famili Annonaceae. Sifat umum

dari molekul ini adalah berupa rantai panjang asam lemak sepanjang

35 atau 37 karbon yang diakhiri γ-lakton. Gambar struktur umumnya

dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Struktur umum Annonaceous acetogenin

Di dalam tanaman sirsak telah ditemukan lebih dari 82 jenis

annonaceous acetogenin dan 18 jenis di antaranya ditemukan pada

daun sirsak. Acetogenin dari daun ini telah diteliti memiliki sifat

sitotoksik terhadap sel kanker yang telah teruji secara in vitro. Selain

itu acetogenin juga bersifat sebagai antitumor, antimikroba,

antiparasit, antimalaria, antimikroba, antivirus dan antifeedant

(Kemenkes RI, 2011; Zuhud, 2011). Oleh karena itu daun sirsak terus

diteliti dan diterapkan pada berbagai pengobatan terutama di

Indonesia (Retnani, 2011).
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Tabel 1. Jenis Annonaceous Acetogenin dalam Daun Sirsak

No Nama Rumus Molekul
Berat

Molekul

1 Annomutacin C37H68O7 624

2 Annomuricin-A C35H64O8 612

3 Annomuricin-B C35H64O8 612

4 Muricatocin-A C35H64O8 612

5 Muricatocin-B C35H64O8 612

6 Annomuricin-C C35H64O8 612

7 Annohexocin C35H65O9 628

8 Annomuricin-E C35H64O8 619

9 Muricapentocin C35H64O8 619

10 Murihexocin-A C35H65O9 635

11 Murihexocin-B C35H65O8 635

12 Annopentocin-A C35H64O8 613

13 Annopentocin-B C35H64O8 613

14 Annopentocin-C C35H64O8 613

15 Muricoreacin C35H65O9 635

16 Murihexocin-C C35H65O9 635

17 Cis-Annomuricinone-D C35H64O8 613

18 Trans-Annomuricinone-D C35H64O8 613

(Sumber: Wijaya M, 2012)

Acetogenins merupakan inhibitor NADH pada enzim uniquinone

oxidoreductase. Enzim ini merupakan enzim esensial dalam sistem

transpor elektron pada kompleks I mitokondria. McLaughlin

mengemukakan bahwa bagian tengah acetogenin yang hidrofilik

bertindak sebagai jangkar pada bagian gliserol pada permukaan

membran. Sedangkan cincin lakton bercabang alkil berdifusi pada
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interior membran dan berinteraksi dengan binding site dari enzim.

Inhibisi kompleks I membuat sel kekurangan ATP, menghambat

pertumbuhan sel dan mengganggu kinerja sel. Hal tersebut memicu

terjadinya kematian sel (McLaughlin, 2006).

Gambar 3. Model McLaughin dalam sifat inhibisi acetogenin pada Kompleks I

Mitokondria (McLaughlin, 2006).

b. Tanin

Tanin merupakan grup metabolit sangat kompleks yang larut dalam

air. Zat ini dapat dibedakan dengan kandungan polyphenolic lain

karena tanin dapat mengendapkan protein. Pada penerapannya tanin

dapat digunakan sebagai astrigensia, antibakteri dan antijamur. Tanin

condensed dan hydrolysable memiliki grup phenolic bebas yang

membentuk ikatan hidrogen kuat pada banyak tempat dengan protein

dan karbohidrat. Hydrolysable tanin memiliki kemampuan dalam
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menghambat sel tumor yang invasif melalui mekanisme antioksidan

sekaligus antidotum golongan alkaloida (Hassanpour, 2011).

c. Flavonoid

Flavonoid merupakan senyawa derivat polifenol yang banyak terdapat

pada buah-buahan dan sayuran (Farkas dkk., 2004). Flavonoid

memiliki peran sebagai antioksidan dan chelating (kemampuan

detoksifikasi senyawa logam) (Lazarus dan Schmitz, 2000; Amelia

dkk., 2012).

Flavonoid dapat menghambat proses onkogenesis dengan tiga cara,

yang pertama adalah dengan menginduksi apoptosis dan

menghentikan siklus sel melalui mekanisme inhibisi enzim

topoisomerase, inhibisi sitokrom P-450 sehingga senyawa karsinogen

menjadi tidak reaktif dan meningkatkan ekspresi enzim gluthation S-

transferase yang dapat mendetoksifikasi karsinogen sehingga cepat

dieliminasi tubuh (Lazarus dan Schmitz, 2000).

d. Saponin

Saponin memiliki kemampuan sebagai antikanker melalui beberapa

mekanisme antioksidan dan antitumor. Pada penelitian yang dilakukan

secara in vitro dan in vivo diketahui bahwa saponin memiliki efek

sitotoksik melawan pertumbuhan sel tumor. Saponin yang diekstraksi

dari Agave cantala dan Asparagus curillus terbukti secara signifikan
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menghambat pertumbuhan kanker serviks dan sel leukemia (Podolak

dkk., 2010).

e. Triterpenoid

Triterpenoid digunakan untuk tujuan pengobatan di banyak negara

Asia sebagai antiinflamasi, analgesik, antipiretik, hepatoprotektif,

kardiotonik, obat penenang dan pemanfaatan efek tonik. Pada sel

tumor, triterpenoid bekerja dengan memblok siklus sel pada fase

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

sehingga proses mitosis sel tumor dapat terhambat (Bishayee dkk.,

2011).

f. Polifenol dan phytosterol

Polifenol adalah metabolit sekunder dari tanaman dan umumnya

terlibat dalam pertahanan terhadap radiasi ultraviolet atau agresi oleh

patogen. Pada makanan, polifenol dapat memengaruhi kepahitan,

kepekatan, warna, aroma, bau dan stabilitas oksidatif. Menjelang akhir

abad ke-20, studi epidemiologi dan meta-analisis sangat menyarankan

bahwa konsumsi jangka panjang dari diet kaya polifenol tanaman

dapat melindungi dari perkembangan kanker, penyakit jantung,

diabetes, osteoporosis dan penyakit neurodegeneratif (Pandey dan

Rizvi, 2009).
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Fitosterol merupakan jenis lemak yang berasal dari sumber makanan

nabati atau tumbuhan yang mempunyai struktur dan fungsi yang mirip

kolesterol dalam tubuh manusia. Fungsi tersebut berkaitan dengan

menangkal radikal bebas karena fitosterol memiliki sifat sebagai

antioksidan (Del Rio dkk., 2002; Winarsi, 2011).

B. Senyawa 7,12 dimethylbenz[a]anthracene (DMBA) sebagai Karsinogen

Senyawa DMBA merupakan suatu karsinogen yang akan bereaksi dengan

sitokrom P450 untuk membentuk ikatan kovalen dengan DNA pada sel yang

aktif membelah sehingga menyebabkan DNA adduct (DNA yang berikatan

dengan molekul lain sehingga mengalami perubahan struktur) (Sigma-Aldrich,

2007).

Gambar 4. Struktur DMBA (Sigma-Aldrich, 2007)

Dosis DMBA yang digunakan untuk memicu kanker pada uji in vivo tikus

bervariasi, mulai dari 75 mg/kg BB/tikus (simplo), 65 mg/kg BB/ tikus

(simplo), 5 g/tikus/minggu (dalam 4 minggu), 15 mg/tikus (simplo), 1 mg/

tikus/minggu (dalam 4 dan 6 minggu) dan 20 mg/tikus. Semua dosis dapat
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menginduksi kanker dengan formasi, latensi dan multiplisitas yang bervariasi

(Wongso dan Iswahyudi, 2013).

Pada proses aktivasi, senyawa DMBA (sebagai prokarsinogen) diubah oleh

sitokrom P-450 menjadi metabolit reaktif, DMBA-DE (DMBA-

dihidrodiolepoksida). Metabolit ini bisa berikatan dengan DNA dan

menyebabkan mutasi. Senyawa DMBA memiliki efek stresor oksidatif yang

bersifat genotoksik juga imunosupresif. Stres oksidatif oleh karena radikal

bebas atau prooksidan intrasel berlebihan bisa terjadi pada sel yang terpapar

metabolit DMBA (Hakkak dkk., 2005).

Gambar 5. Metabolisme DMBA (Androutsopoulos, 2009).
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Telah diketahui bahwa metabolisme DMBA menjadi metabolit aktif yang

bersifat imunosupresan melibatkan enzim CY1P1B1 dan mychrosomal epoxide

hidrolase. Metabolisme DMBA oleh CY1P1B1 dan enzim epoksida hidrolase

mikrosomal akan menghasilkan DMBA-DE. Metabolit DMBA-DE bersifat

hematotoksik yaitu menekan eritropoesis pada sumsum tulang dan

imunosupresif (Androutsopoulos, 2009).

C. Glutation (GSH)

Glutation adalah senyawa yang mengandung gugus sulfhidril (-SH). Senyawa

yang mengandung sulfhidril dibagi menjadi dua kelompok yaitu senyawa

gugus –SH protein dan kelompok gugus –SH nonprotein. Glutation merupakan

salah satu dari senyawa gugus –SH nonprotein. GSH disentesis oleh enzim γ-

glutamil-sisteinsintetase dan glutation sintetase yang terdapat di sitoplasma

(Wardaya, 2005).

Gambar 6. Sintesis GSH (Rianti, 2004)

γ-glutamil sistein sintetase

Glutamat + sistein + ATP γ-glutamil-sistein

ADP + Pi

Glutation sintetase

γ-glutamil-sistein + glisin + ATP glutation

ADP + Pi
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Di dalam sel GSH berperan dalam sintesis prekursor DNA, reduksi ikatan

disulfida protein, transpor asam amino, koenzim untuk beberapa enzim dan

melindungi sel terhadap radikal bebas dan komponen toksik lain, baik yang

berasal dari dalam atau dari luar tubuh. Sebagai antioksidan, GSH dapat

bertindak sebagai substrat untuk glutation peroksidase ataupun dapat secara

langsung sebagai radikal bebas scavanger. Adanya gugus sulfhidril bebas

dalam struktur molekul glutation menyebabkan glutation mampu melindungi

sel terhadap beban oksidatif (Ballatori dkk., 2009; Marl dkk., 2009; Murray

dkk., 2014). Reaksi perlindungan yang dilakukan oleh gutation dapat dilihat

pada Gambar 7.

Gambar 7. Mekanisme perlindungan oleh GSH (Ballatori dkk., 2009).

Selain berperan melindungi gugus –SH protein dan gugus –SH nonprotein,

GSH juga berperan dalam detoksifikasi dengan mereduksi lipid hidroksida

(LOOH) dan H2O2. Sebagai substrat untuk glutation peroksidase (GSH-Px),

GSH dapat mendetoksifikasi hidrogen peroksida (H2O2) dan peroksida organik

lainnya. Dari reaksi tersebut hidrogen peroksida akan diubah menjadi H2O dan

akan dihasilkan glutation teroksidasi (GSSG) yang dapat direduksi kembali

S SH

Protein +  2GSH Protein +  GSSG

S SH

R – OOH + 2 GSH GSSG + H2O + ROH
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menjadi GSH oleh NADPH dengan dikatalis oleh GSH reduktase (GSH-Rx)

(Marl dkk., 2009; Wu dkk., 2004). Mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 8. Reaksi GSH terhadap H2O2 (Wu dkk., 2004)

Dengan demikian, hidrogen peroksida serta berbagai peroksida lain yang terus

menerus terbentuk dapat dinetralkan dengan mengubahnya menjadi molekul air

(Stephensen dkk., 2007).

D. Hepar Tikus (Rattus novergicus L.)

1. Anatomi

Hepar tikus terdiri atas empat lobus utama yang saling berhubungan di

bagian belakang. Lobus tengah dibagi menjadi kanan dan kiri oleh

bifurcatio (percabangan dua) yang dalam. Lobus bagian kiri tidak terbagi

sedangkan lobus bagian kanan terbagi secara horizontal menjadi bagian

anterior dan posterior. Lobus bagian belakang terdiri atas dua lobus

berbentuk daun yang berada di sebelah dorsal dan ventral dari oesophagus

GSH-Px

GSH + R-O-O-R GSSG + ROH + H2O

GSH-Rx

GSSG + NADPH + H+ 2GSH + NAD+
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sebelah kurvatura dari lambung. Struktur dan komponen hepar tikus sama

dengan mamalia lainnya, hanya saja tikus tidak mempunyai kandung

empedu dan lobus quadratus seperti mamalia lain. Pada tikus, cairan

empedu langsung dialirkan dari hepar ke duodenum melalui ductus

choledochus (enterohepatik). Gambar 9 menunjukkan lobus-lobus hepar

pada tikus (Komàrek, 2000; Wijayanto H, 2010).

Gambar 9. Anatomi hilar pada hepar tikus (Komàrek, 2000; Aller dkk., 2012).

Secara histologis klasik, jaringan hepar terbagi menjadi lobulus-lobulus

berbentuk heksagoinal bediameter 1-2 mm yang berpusat pada vena

hepatika terminalis. Pada struktur klasik ini, traktus portalis (trias Glisson)

yang berisi arteri hepatika, vena porta dan duktus biliaris terletak pada

bagian perifer lobulus (Aller dkk., 2012).
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2. Fisiologi Hepar

Hepar merupakan pusat metabolisme tubuh dengan fungsi yang sangat

beragam, yaitu:

a. Pembentukan energi dan interkonversi substrat

1) Metabolisme karbohidrat

2) Metabolisme protein

3) Metabolisme lipid.

b. Sintesis dan sekresi protein-protein plasma

1) sintesis albumin dan protein pembekuan darah

2) fungsi pengaturan tekanan darah melalui produksi angiotensinogen

3) fungsi pertumbuhan melalui produksi insulin like growth factor-1

4) metabolisme hormon melalui produksi steroid hormone-binding

globulin (SHBG) dan thyroid-binding globulin (TBG).

c. Solubilisasi, transportasi dan penyimpanan

1) Sirkulasi enterohepatik asam empedu

2) Inaktivasi dan detoksifikasi komponen dam metabolit xenobiotik

3) Solubilisasi lipid

4) Produksi protein-protein pengikat.

d. Proteksi dan Pembersihan

1) Fungsi fagositik dan endositik sel-sel Kupfer

2) Fungsi endositik hepatosit

2) Metabolisme amonia

3) Sintesis glutation di hepar (Guyton dan Hall, 2008; Sherwood, 2011).
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E. Tumorigenesis

Sel menghasilkan energi melalui proses reduksi molekul O2 menjadi H2O. Pada

proses metabolisme normal, molekul-molekul oksigen reaktif yang tereduksi

dihasilkan dalam jumah kecil sebagai produk sampingan respirasi

mitokondrial. Molekul-molekul oksigen reaktif tereduksi ini dikenal sebagai

spesies oksigen reaktif (reactive oxygen species, ROS) (Kumar, 2005).

Senyawa ROS ini berasal dari parenkim jaringan, endotel vaskular dan leukosit

yang menginfiltrasi akibat respon inflamasi. Pemberian zat karsinogen dapat

menginduksi terjadinya respon inflamasi melalui pelepasan mediator inflamasi

oleh sel parenkim maupun endotel yang mengalami stres oksidatif (Kumar,

2005).

Stres oksidatif merupakan keadaan terjadinya ketidakseimbangan antara

prooksidan dan antioksidan. Jika jumlah antioksidan yang diperlukan oleh

tubuh saat mengalami stres oksidatif tidak mencukupi, maka prooksidan

tersebut akan merusak membran sel, protein dan DNA (Deoxyribonucleid

acid). Penumpukan hasil kerusakan oksidatif yang berulang dan dalam waktu

yang lama akan menyebabkan sel atau jaringan kehilangan fungsi dan

rusak/mati (Adewole dan Ojewole, 2008).

Stres oksidatif yang meningkat dapat memicu timbulnya berbagai penyakit.

Berbagai antioksidan endogen dan eksogen berperan penting dalam melindungi

jaringan dari kerusakan oksidatif. Kerusakan oksidatif dapat timbul pada

keadaan kadar antioksidan yang rendah di dalam tubuh dan/atau adanya
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inhibisi terhadap enzim antioksidan yang diproduksi oleh tubuh sehingga

menimbulkan kerusakan sel (Sugianto, 2011).

Antioksidan dapat didefinisikan sebagai senyawa yang mampu melawan proses

oksidasi di dalam tubuh. Antioksidan dapat digolongkan berdasarkan

komponen enzimatisnya menjadi 2, yaitu antioksidan nonenzimatis dan

antioksidan enzimatis. Antioksidan nonenzimatis meliputi; vitamin C, E,

karotenoid, flavonoid dan asam lipoat. Antioksidan enzimatis atau antioksidan

biologis meliputi superoksida dismutase (SOD), katalase, glutation

peroksidase (GPx) dan glutation (GSH). Antioksidan enzimatis merupakan

sistem pertahanan tubuh intraseluler dalam sitoplasma dan mitokondria, yang

bekerja dengan cara memecah senyawa radikal menjadi O2 dan H2O. Senyawa

ini dapat mencukupi kebutuhan tubuh apabila kondisi kesehatan baik dan

suplai gizi terpenuhi (Lobo dkk., 2010).

Gambar 10. Pembentukan Radikal Bebas dan mekanisme kerja antioksidan

enzimatik pada stres oksidatif (Kumar, 2005)
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Hasil oksidasi di dalam tubuh berupa komponen radikal bebas dan ROS.

Radikal bebas dapat terbentuk di dalam sel maupun di luar sel, yang memicu

terjadinya gangguan fisiologis dan biokimia. Beberapa penyakit degeneratif

dapat disebabkan oleh aktivitas oksidasi, seperti kelainan kardiovaskuler,

diabetes militus tipe II, penuaan dini bahkan kanker (Del Rio dkk., 2002; Lobo

dkk., 2010).

Radikal bebas adalah suatu senyawa atau molekul yang mengandung satu atau

lebih elektron tidak berpasangan pada orbit terluarnya. Molekul ini bersifat

reaktif untuk mencari pasangan dengan cara mengikat elektron molekul yang

ada di sekitarnya (Lobo dkk., 2010). Pembentukan radikal bebas di dalam

tubuh tidak dapat dihindari karena senyawa ini terbentuk selama proses

pembentukan energi dari oksidasi karbohidrat, lemak dan protein. Terutama

terjadi akibat adanya kebocoran pada transfer elektron, yaitu radikal bebas

dalam bentuk anion superoksida, hidroksil dan lain-lain (Lobo dkk., 2010).

Target utama radikal bebas adalah protein, karbohidrat, asam lemak tak jenuh

dan lipoprotein serta unsur DNA (terutama pada basa nitrogennya). Gangguan

umum yang ditimbulkan adalah gangguan fungsi sel, kerusakan struktur sel,

molekul modifikasi yang tidak dapat dikenali oleh sistem imun bahkan mutasi

sel. Radikal bebas akan menyebabkan terjadinya reaksi berantai molekul di

sekelilingnya yang kemudian menghasilkan senyawa baru dan dampak yang

ditimbulkan akan semakin besar. Peran utama senyawa antioksidan adalah

menangkap radikal bebas, memutus reaksi berantai, sehingga efek negatif

lainnya dapat dicegah (Riani, 2004).
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Apabila ROS berikatan dengan DNA, maka akan menyebabkan terjadinya

DNA adduct. Apabila DNA ini tidak dapat diperbaharui melalui mekanisme

DNA repair, maka akan terjadi gangguan pada DNA. Apabila DNA yang

sudah berikatan dengan senyawa radikal dan mengalami perubahan susunan

basa nitrogen terekspresi pada proses transkripsi, maka akan terjadi perubahan

susunan asam amino pada protein. Ini merupakan tahap awal terjadinya

perubahan susunan asam amino pada protein tertentu dan dapat menimbulkan

gangguan reaksi biokimia tubuh. Jika perubahan ini terjadi pada gen onkogen

supresi pertumbuhan, maka akan terjadi pembelahan sel yang tidak terkendali

oleh sistem saraf pusat. Ini merupakan tahap awal terjadinya tumor (Winarsi,

2011).

Tumor terjadi sebagai akibat perubahan sel sehingga sel dapat melepaskan diri

dari mekanisme pengaturan pertumbuhan normal. Perubahan sel ini disebut

dengan istilah transformasi. Dasar transformasi adalah kelainan di dalam

genom dari sel yang mengalami transformasi. Kebanyakan tumor terjadi karena

faktor lingkungan seperti zat kimia, radiasi atau virus dan sebagian kecil karena

adanya kelainan yang diwariskan di dalam sel germinatuvum (Kumar, 2005).

Mutasi gen merupakan penyebab terjadinya tranformasi dari sel normal

menjadi sel kanker. Ada tiga macam kelas gen yang mengatur pertumbuhan

normal yaitu protoonkogen yang mendorong pertumbuhan, tumor supressor

gen yang menghambat pertumbuhan dan apoptosis gen yang mengatur

kematian sel, ketiga gen ini merupakan sasaran utama kerusakan genetik.

Selain itu, kerusakan pada gen yang memperbaiki DNA dapat mempermudah
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terjadinya mutasi luas pada genom dan tranformasi neoplastik. Setiap gen

kanker memiliki fungsi spesifik, yang disregulasinya ikut berperan dalam

perkembangan kanker (Kumar, 2005).

Gambar 11. Skema Dasar Molekuler Tumorigenesis (Kumar, 2005)

Terjadinya mutasi pada gen penyebab kanker dipengaruhi oleh kondisi

perangkat perbaikan DNA yang dimiliki sel. Jika mekanisme gen secara

normal yang dapat mendeteksi dan memperbaiki kerusakan DNA ini

terganggu, maka instabilitas genom yang terjadi akan cenderung memudahkan

terjadinya mutasi pada gen yang mengendalikan sel tumor (Kumar, 2005).
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F. Kerangka Penelitian

1. Kerangka Teori

Sel kanker adalah akumulasi sejumlah perubahan genetik yang berperan

terhadap kejadian tumorigenesis, tumor progression dan resistensi

terhadap kemoterapi (Abdulmuthalib dan Adiwijoyono. 2009).

Tanaman sirsak (Annona muricata L.) memiliki kandungan seperti

acetogenin, flavonoid, triterpenoid, phytosterol, saponin, tanin dan

senyawa polyphenol yang memiliki sifat antioksidan dan antitumor

(Adewole dan Ojewole, 2008). Acetogenin selain memiliki sifat sebagai

antioksidan, senyawa ini juga dapat menjadi inhibitor kompleks NADH

(kompleks I) mitokondria sel kanker. Studi mengenai acetogenin terhadap

sel tumor pada tikus telah membuktikan bahwa senyawa tersebut dapat

memiliki sifat sebagai antitumor secara in vitro bahkan terhadap sel kanker

yang telah resisten terhadap adriamycin dengan efek samping minimal

terhadap sel epitel normal (McLaughlin, 2006; Meiyanto, 2007). Senyawa

Flavonoid memiliki aktivitas antioksidan yang lebih kuat melawan peroxyl

radical dibandingkan dengan vitamin C dan E. Flavonoid dapat

menstimulasi aktivitas enzim yang akan menginduksi siklus sel arrest dan

apoptosis, mengatur fungsi dari imun tubuh dan menghambat inflamasi,

proliferasi dan angiogenesis (Lazarus dan Schmitz, 2000). Triterpenoid

bekerja dengan memblok siklus sel pada fase G2/M dengan menstabilkan
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benang-benang spindle pada fase mitosis sehingga proses mitosis sel

tumor dapat terhambat (Bishayee dkk., 2011).

Senyawa DMBA memiliki efek stresor oksidatif yang bersifat genotoksik

juga imunosupresif. Stres oksidatif oleh karena radikal bebas atau

prooksidan intrasel berlebihan bisa terjadi pada sel yang terpapar metabolit

DMBA (Androutsopoulos, 2009).

Peningkatan kadar GSH endogen pada hepar sering digunakan sebagai

indikator bahwa bahan pangan yang dikonsumsi mempunyai aktivitas

antioksidan jika mampu menaikkan kadar antioksidan di dalam hepar

(Riani, 2004; Wardaya, 2005). Jika kadar GSH suatu jaringan, seperti

hepar menurun (seperti dapat terjadi pada pemberian senyawa tertentu

yang bereaksi degan GSH kepada tikus), jaringan tersebut terbukti lebih

rentan terhadap cedera akibat berbagai bahan kimia, yang dalam keadaan

normal dikonjugasikan dengan GSH (Murray dkk., 2014). Perubahan

kadar glutation tersebut diukur dan dianalisis. Kerangka teori penelitian

dituangkan pada Gambar 12.
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Gambar 12. Kerangka Teori

Ekstrak Etanol  Daun
Sirsak

(Annona muricata L.) DMBA

Senyawa aktif:
Acetogenins, flavonoid,

saponin, Tanin, polifenol,
fitosterol dan triterpenoid

Antitumor dan antioksidan

Stres oksidatif dan
kerusakan sel

Tumorigenesis

Peningkatan
kadar glutation

Keterangan :

: memacu

: menghambat
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2. Kerangka Konsep

Berikut ini adalah diagram kerangka konsep ekstrak etanol daun sirsak dan

kadar glutation.

Gambar 13. Kerangka Konsep

G. Hipotesis

Terdapat pengaruh pemberian ekstrak etanol daun sirsak (Annona muricata L.)

terhadap peningkatan kadar glutation (GSH) pada jaringan hepar tikus yang

diinduksi oleh 7,12 dimethylbenz(a)anthracene (DMBA).

Kadar glutation pada hepar
tikus yang diinduksi

DMBA

Ekstrak Etanol daun sirsak
40mg/kgBB

Ekstrak Etanol daun sirsak
20mg/kgBB

Variabel Independen Variabel Dependen


