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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kanker payudara sampai saat ini masih merupakan penyakit yang memiliki tingkat 

morbiditas dan mortalitas  penderita  tertinggi ke dua setelah kanker leher rahim. Kanker 

payudara di Indonesia menunjukkan kecenderungan  adanya peningkatan angka kejadian dari 

tahun ke tahun, dengan nilai insidensi relatif sebesar 11,5%. Angka kejadian di Amerika Serikat 

27 per 100.000 atau 18% dari kematian yang dijumpai pada wanita (Tjindarbumi, 2004). Terapi 

kanker payudara secara medis meliputi : pembedahan, penyinaran dan penggunaan obat sitostatik 

belum menghasilkan penyembuhan yang sepenuhnya memuaskan bagi penderita, karena pada 

umumnya penderita datang ke dokter pada stadium kankernya sudah lanjut. Oleh karena itu perlu 

dikembangkan terapi alternatif yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah untuk 

meringankan penderitaan  dan meningkatkan kesembuhan (Ashariati, 2005).   

Selain prosedur baku secara medis, banyak cara yang dilakukan  penderita  untuk mencari 

kesembuhan dari penyakit kanker, salah satunya dengan menggunakan tanaman obat (Ashariati, 

2005). Banyak jenis tanaman obat yang sudah lama dikenal sebagai obat anti kanker, beberapa 

diantaranya sudah diisolasi bahan aktifnya dan dijadikan sebagai kemoterapi, seperti Taxan, 

Placitaxel. Obat-obat kemoterapi berkembang dari empiris menuju klinis, ditunjukkan dengan 

kenyataan bahwa banyak bahan-bahan sitostatika telah mendapat tempat yang tetap di klinik.  

Bawang dayak sudah digunakan sebagai terapi empiris anti kanker oleh masyarakat di 

pulau jawa dan kalimantan, salah satunya sebagai pengobatan kanker payudara meskipun efek 
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dari tanaman obat tersebut belum teruji secara ilmiah apakah dapat menghambat proliferasi 

kanker (Ashariati, 2005).  

Aulia, (2003) melakukan penelitian tentang kandungan bawang dayak dengan fraksi 

etanolik dan petroleum eter, menyimpulkan bahwa ekstrak tersebut mempunyai efek sebagai anti 

bakteri dan juga mengandung kumarin, terpenoid, flavonoid dan antrakinon yang mempunyai 

potensi sebagai anti kanker. Oleh karena itu dianggap perlu untuk melihat efek kedua fraksi 

tersebut sebagai anti kanker yang didemonstrasikan secara in vitro dengan kultur sel kanker 

payudara T47D dan MCF7 melalui ekspresi p53 mutan. 

 Kemoterapi yang telah tersedia saat ini belum sepenuhnya dapat mengatasi kanker dan 

secara klinis karena banyak menimbulkan efek samping, antara lain selektivitas yang rendah. 

Timbulnya berbagai efek samping dalam pemberian kemoterapi sebagai anti kanker telah 

mendorong perlunya usaha menemukan obat anti kanker baru  (Katzung, 2001). 

Tanaman obat Indonesia telah secara sporadis diteliti di berbagai Universitas dan 

Lembaga Penelitian di Indonesia. Tujuan beberapa penelitian ini umumnya untuk membuktikan 

apakah penggunaan suatu tanaman obat terhadap penyakit kanker bisa dibuktikan secara ilmiah 

(Aulia, 2003).  Penelitian-penelitian yang pernah ada sebelumnya lebih bersifat pembuktian atas 

rasionalitas atau irrasionalitas penggunaan tanaman tersebut sebagai obat dan bukan suatu 

pencarian obat baru. Tanaman-tanaman obat tersebut memang sudah biasa digunakan sebagai 

obat dan dirasakan efektivitasnya secara empiris, sehingga penelitian yang dilakukan adalah 

upaya untuk membuktikannya. Hasil-hasil penelitian untuk penyakit kanker dapat 

dikelompokkan sebagai berikut (Ashariati, 2005) : 

 

1. Tanaman obat bersifat  sitotoksik dan sitostatik 
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2. Tanaman obat bersifat imunostimulan 

3. Tanaman obat bersifat anti oksidan.  

Di Indonesia pengobatan tradisional dengan menggunakan tumbuhtumbuhan 

termasuk penggunaan beberapa tanaman yang berpotensi untuk menyembuhkan berbagai jenis 

kanker sudah menjadi kebiasaan selama berpuluhpuluh tahun. Walaupun demikian bukti ilmiah 

tentang efektifitas penyembuhannya belum terungkap seluruhnya. Aktivitas antikanker suatu 

tanaman obat atau senyawa dapat dievaluasi dari efek sitotoksisitasnya secara in vitro pada 

berbagai macam sel kanker (Katzung, 2001). 

Pemahaman tentang perilaku sel kanker payudara serta faktor resiko telah banyak 

mengubah konsep dasar pengobatan. Dengan berkembangnya tehnologi kedokteran, menyebakan 

modalitas terapi menjadi lebih beragam dan sangat mempengaruhi penderita, sehingga pemilihan 

terapi dan seleksi penderita menjadi sangat penting (Albar et al, 2001). Kemajuan iptekdok 

khususnya biomolekuler yang sangat pesat tentunya mempengaruhi tata cara penanganan kanker 

payudara itu sendiri dari deteksi dini, diagnostik dan terapi serta penanganan tindak lanjut. 

Informasi berbagai ekspresi  protein spesifik dalam sel neoplasma dapat dipakai sebagai salah 

satu indikator untuk menentukan keganasan, pemilihan metode terapi serta prognosisnya 

(Tjindarbumi, 2004). 

Dari beberapa penelitian sebelumnya telah didapatkan sel kanker payudara yang memiliki 

mutasi pada protein p53. Mutasi pada gen p53 banyak dijumpai menyertai genetic aberrations 

selama karsinogenesis pada sebagian besar jenis kanker, termasuk kanker payudara dan cancer-

derived cell lines (Smardova et al, 2005)  

Galur sel kanker payudara T47D adalah galur sel kanker yang diisolasi dari penderita 

kanker payudara, merupakan human ductal breast ephitelial kanker cell line (Flaman et al., 
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1993) galur sel ini memiliki mutasi gen p53 pada posisi asam amino ke 194, dengan asam amino 

fenilalanin (Nigro et al., 1989). Disamping itu T47D adalah galur sel kanker payudara yang 

memiliki status Estrogen Reseptor (ER) positif. Pada kondisi kultur normal sel ini juga 

mengekspresikan Progesteron Reseptor (PR). 

Bawang dayak adalah tanaman obat yang selama ini dipercaya masyarakat Kalimantan 

sebagai obat tradisional yang memiliki potensi sebagai herba anti kanker. Penelitian ilmiah yang 

mendukung potensi anti kanker tanaman ini belum banyak diteliti, baik in vivo maupun in vitro.  

Berdasarkan hal tersebut di atas diperlukan penelitian kasiat ekstrak bawang dayak 

dengan berdasar larutan penyaring yang berbeda yaitu petroleum eter dan etanol terhadap 

pemulihan kualitas struktur gen p53 mutan yang dimiliki sel kanker payudara T47D sebagai 

model percobaan. Kualitas struktur gen p53  sel T47D dibandingkan dengan tingkat ekspresi gen 

p53 wild type sel MCF7 sebagai kontrol negatif.  

B.   Perumusan Masalah  

1.  Apakah pemberian ekstrak umbi bawang dayak (Eleutherine palmifolia (L), Merr) fraksi 

etanolik mampu menekan tingkat ekspresi p53 mutan galur sel kanker payudara T47D  

secara in vitro? 

2. Apakah pemberian ekstrak umbi bawang dayak (Eleutherine palmifolia (L), Merr) fraksi 

petroleum eter mampu menekan tingkat ekspresi p53 mutan galur sel kanker payudara 

T47D  secara in vitro? 

3. Apakah terdapat perbedaan potensi penekanan tingkat ekspresi p53 mutan galur sel 

kanker payudara T47D antara fraksi etanolik atau fraksi petroleum eter secara in vitro? 

C.   Tujuan Penelitian 
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1. Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak bawang dayak (Eleutherine palmifolia (L), 

Merr) fraksi etanolik terhadap penekanan tingkat ekspresi p53 mutan galur sel kanker 

payudara T47D secara in vitro? 

2. Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak bawang dayak (Eleutherine palmifolia (L), 

Merr) fraksi Petroleum Eter terhadap penekanan tingkat ekspresi p53 mutan galur sel 

kanker payudara T47D secara in vitro? 

3. Mengetahui perbedaan potensi penekanan tingkat ekspresi p53 mutan antara pemberian 

fraksi Etanolik dan fraksi Petroleum Eter pada biakan galur sel kanker payudara T47D 

secara in vitro. 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritik 

1. Sebagai sumber informasi potensi ekstrak bawang dayak (Eleutherine palmifolia (L), 

Merr) dalam hal penghambatan pertumbuhan sel kanker payudara khususnya galur sel 

T47D. 

2. Sebagai dasar informasi awal uji farmakologik dan farmakokinetik lanjutan  berbagai 

bioaktif yang terlarut dalam fraksi etanolik dan petroleum eter ekstrak umbi  bawang 

dayak (Eleutherine palmifolia (L), Merr) dalam kaitannya sebagai bahan aktif anti 

kanker. 

 

 

 

Manfaat Aplikatif 
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1. Mendapatkan informasi uji laboratorik anti kanker potensi fraksi etanolik ekstrak 

bawang dayak (Eleutherine palmifolia (L), Merr) yang akan mendasari penelitian 

molekuler terkait selanjutnya. 

2. Mendapatkan informasi ilmiah dalam pencarian kandungan bahan aktif anti kanker yang 

dikandung oleh ekstrak bawang dayak (Eleutherine palmifolia (L), Merr). 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kanker 

Kanker adalah suatu penyakit dengan ciri gangguan atau kegagalan mekanisme 

pengaturan multiplikasi pada organisme multiseluler sehingga terjadi perubahan yang tidak 

terkontrol. Sel-sel yang telah mengalami transformasi terus menerus berproliferasi dan menekan 

pertumbuhan sel normal. Pertumbuhan kanker yang tidak terkendali tersebut diikuti dengan 

invasi ke jaringan sekitar dan metastase ke bagian tubuh lain (Katzung, 2001). 

 Karsinogenesis merupakan proses pembentukan neoplasma atau kanker (Schafer et. al., 

2000). Proses karsinogenesis terjadi melalui tahap inisiasi, promosi dan progresi. Perubahan 

keganasan melibatkan beberapa gen yaitu onkogen, kanker suppressor gene, gen yang berperan 

dalam perbaikan DNA (DNA repair gen), dan gen pengatur apoptosis. 

 Onkogen adalah gen yang berkaitan dengan terjadinya transformasi neoplastik. Onkogen 

ini berasal dari protoonkogen yang mengalami mutasi. Protoonkogen adalah adalah gen yang 

mengatur proliferasi normal. Perubahan yang dialami protoonkogen seluler pada aktivasi 

menjadi onkogen selalu bersifat mengaktivasi, artinya mereka menstimuli suatu fungsi sel yang 

mengakibatkan pertumbuhan dan diferensiasi sel. Walau ada sel yang mengalami pembelahan 

diri secara tak terkendali, masih belum mengarah bentuk kanker, karena sel-sel sekitarnya akan 

bereaksi dengan mengeluarkan growth inhibitor. Growth inhibitor ini akan mengikat ke reseptor 

sel yang kemudian mengirimkan signal ke inti sel, mengaktifkan gen penghambat pertumbuhan 

kanker (kanker suppressor gen). Kanker suppressor gen berfungsi sebagai penghambat 

pertumbuhan sel, apabila diaktifkan maka akan menghentikan siklus pembelahan sel, sehingga 
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akan dapat mencegah pembelahan sel selanjutnya. Tetapi apabila kanker suppressor gen 

malfungsi disebabkan mutasi, maka sel abnormal yang terus membelah diri tidak menanggapi 

pesan growth inhibitor yang dikeluarkan oleh sel sekitarnya untuk menghentikan pembelahan 

sehingga terjadi proses malignansi. 

 Contoh gen penekan kanker adalah gen Rb, p53, DCC (Deleted in Cell Colorectal 

Carsinoma), APC (Adenomatous Polyposis Colli), WT-1 (Wilm’s Kanker-1), NF-1 

(Neurofibromatosis type-1) dan NF-2 (Neurofibromatosis type-2). Kelainan pada gen penekan 

kanker bersifat resesif, artinya baru akan menimbulkan kanker apabila kedua alela menunjukkan 

kelainan (Schafer et.al., 2000). 

Penumpukan sel pada neoplasma tidak hanya terjadi sebagai akibat aktifasi gen 

perangsang pertumbuhan atau tidak aktifnya  kanker supressor gen, tetapi juga oleh karena 

mutasi gen pengatur apoptosis. Pertumbuhan sel diatur oleh gen perangsang dan gen penghambat 

pertumbuhan, maka kehidupan sel ditentukan oleh oleh gen perangsang dan penghambat 

apoptosis.  

Tahap inisiasi diawali dengan kegagalan mekanisme DNA repair sehingga paparan 

inisiator seperti hormon, radiasi, mutasi spontan dan bahan kimia mutagenik dapat berakibat 

pada perubahan sel epitel duktus payudara normal menjadi sel yang terinisiasi. Pada sel yang 

terinisiasi terjadi perubahan urutan nukleotida DNA proto-onkogen sehingga ekspresi gen 

berubah meskipun jaringan masih terlihat normal. Tahap inisiasi merupakan proses yang 

berlangsung cepat dan bersifat reversibel.  

Tahap inisiasi akan berlanjut menjadi tahap promosi apabila sel yang terinisiasi tadi 

terpapar oleh promotor seperti faktor pertumbuhan dan infeksi virus sehingga sel akan 

berkembang menjadi sel preneoplasi. Pada sel neoplasi akan terjadi transformasi urutan DNA sel 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



sehingga ekspresi protein yang dikode gen tersebut ikut berubah. Tahap promosi ini tidak terjadi 

dalam waktu singkat, selain itu juga harus ada serangan promotor yang terus-menerus. 

Sebenarnya proses tersebut dapat dihambat oleh anti onkogen, gen penekan pertumbuhan kanker 

dan faktor diferensiasi, akan tetapi bila faktor- faktor anti karsinogenik tadi gagal melaksanakan 

fungsinya maka sel  preneoplasi akan menjadi sel kanker in situ.  

Sel kanker in situ jika kembali mendapat paparan inisiator akan berkembang menjadi sel 

kanker infiltratif yang merupakan tahap akhir karsinogenesis yaitu tahap progresi. Proses 

perkembangan menjadi sel kanker infiltratif dihambat oleh mekanisme apoptosis, faktor 

diferensiasi, penghambat angiogenesis dan sistem imun tubuh.  

B. Siklus Sel 

 Siklus sel secara normal terbagi dalam empat fase, yaitu: G1, S, G2, M dan diseling 

dengan fase istirahat yaitu Go (David et.al., 2001). 

 Fase awal dimulai dengan G1 , pada fase ini sel mulai mempersiapkan untuk melakukan 

sintesa DNA dan juga melakukan biosintesa RNA dan protein (King, 2004). Kemudian 

dilajutkan dengan fase S, dimana pada fase ini terjadi replikasi DNA. Pada akhir fase ini sel telah 

berisi DNA ganda dan kromosom telah mengalami replikasi. Setelah fase S berakhir sel masuk 

dalam fase pra mitosis (G2) dengan ciri: sel berbentuk tetraploid, mengandung DNA dua kali 

lebih banyak dari pada sel fase lain dan masih berlangsungnya sintesis RNA dan protein. 

Sewaktu mitosis berlangsung (fase M) sistesis protein dan RNA berkurang secara tiba-tiba, dan 

terjadi pembelahan menjadi 2 sel. Setelah itu sel memasuki fase istirahat (Go). Sel dalam fase Go 

yang masih potensial untuk berproliferasi disebut sel klonogenik atau sel induk (stem cell). Jadi 

yang menambah jumlah sel kanker ialah sel yang dalam siklus proliferasi dan dalam fase 

Go(Rickwood, et. al., 1996). 
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    Gambar 2.1: Siklus sel. 

 

Perubahan dari satu fase ke fase berikutnya pada siklus sel diatur oleh beberapa 

checkpoint. Kontrol checkpoint berfungsi untuk memastikan bahwa kromosom utuh dan tahap-

tahap kritis siklus sel telah sempurna sebelum memasuki tahap selanjutnya6. Pengaturan 

checkpoint tersebut melibatkan aktivasi dan degradasi cyclin, aktivasi cyclin dependent kinases 

(CDKs), cyclin-dependent kinase inhibitor (CDKIs). Interaksi diantara ketiga kelas protein 

tersebut berperan mengontrol berbagai tahap siklus sel, mencegah sel ke tahap selanjutnya jika 

terjadi kerusakan DNA melalui mekanisme checkpoint dan deregulasi proses ini berperan dalam 

kejadian kanker (Dyson, 1998). 

Pada kanker terjadi perubahan pada pengaturan siklus sel. Selama perkembangan sel 

kanker, baik secara genetik maupun epigenetik, biasanya mempengaruhi ekspresi protein-protein 

pengatur siklus sel. Hal ini dapat menyebabkan overekspresi cyclin dan kehilangan ekspresi 

CDK inhibitor dan mengakibatkan deregulasi aktivitas CDK. Pada sel kanker juga terjadi 

ketidakmampuan kontrol checkpoint, mengakibatkan respon yang menyimpang terhadap adanya 

kerusakan seluler. Contohnya, kerusakan DNA pada fase G1 normalnya menyebabkan 

berhentinya siklus sel atau terjadi apoptosis tergantung pada tingkat kerusakannya, sehingga sel 

tidak bisa memasuki fase S karena dihentikan pada G1. Ketidakmampuan kontrol checkpoint 
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menyebabkan inisiasi fase S atau mitosis tetap berlangsung meskipun ada kerusakan seluler dan 

ketidakstabilan genetik yang selanjutnya menimbulkan clone maligna  (Rickwood, et. al., 1996). 

Aktivitas dari kompleks cyclin-CDK yang mengontrol checkpoint tersebut diatur dengan 

cara fosforilasi dan defosforilasi. Satu substrat protein utama dari CDK adalah Rb. Rb saat 

kondisi hipofosforilasi berikatan dan menginaktifkan faktor transkripsi E2F. Fosforilasi 

melepaskan E2F dari kompleks Rb dan E2F. E2F merupakan faktor transkripsi cyclin E, cyclin 

A dan protein-protein lain yang terlibat dalam siklus sel. Cyclin E membentuk kompleks dengan 

CDK2 dan meningkatkan fosforilasi Rb. E2F yang dihasilkan akan menginduksi transkripsi gen 

seperti DNA polymerase dan thymidin kinase (Cordon, 2006). 

Protein lain yang berperan dalam kontrol checkpoint ini antara lain p53, CDKI p21. Pada 

sel yang normal, ekspresi p53 rendah. Ketika terjadi kerusakan DNA maka p53 akan teraktivasi 

dan mengaktifkan p21 yaitu suatu Cdk Inhibitor (Rickwood, et. al., 1996). P21 ini akan mengikat 

dan menginaktifkan kompleks CDK4 yang akan menyebabkan fosforilasi Rb terhambat dan 

pelepasan faktor transkripsi E2F terhenti sehingga siklus sel terhenti pada tahap G1-S. Saat 

siklus sel terhenti, DNA mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum memasuki 

tahap pembelahan selanjutnya (Dyson, 1998). Jika kerusakan DNA berat dan tidak bisa 

direparasi maka sel akan memasuki jalur apoptosis. 

Tidak berfungsinya kontrol checkpoint yang mengakibatkan gagalnya respon penghentian 

siklus sel pada sel kanker dapat menjadi target potensial terapi antikanker. Sel dengan kontrol 

checkpoint yang rusak lebih sensitif terhadap perubahan genotoksik atau kerusakan mikrotubular. 

Pengembangan obat antikanker yang didasarkan pada regulasi siklus sel selanjutnya diarahkan 

pada penghambatan terjadinya proses pembelahan sel, sehingga senyawa atau protein yang 

diberikan pada penderita dapat mencegah sintesis DNA dan mitosis sehingga menghentikan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



proliferasi sel kanker (Rickwood, et. al., 1996). 

C.  Peran protein P53 Wild Type 

Gen p53 adalah gen supresor kanker pertama yang berhasil diidentifikasi.. Dua homolog 

p53, p73 dan p63, juga telah berhasil diidentifikasi tetapi jarang terjadi mutasi pada sel kanker, 

p53 merupakan jantung pada mekanisme supresif kanker pada sel dan oleh karena itu dinamakan 

‘Penjaga Genome’ (Guardian of the Genome). Bisa diaktivasi oleh banyak tipe ‘sinyal 

berbahaya’ (danger signals), seperti stress sel dan kerusakan DNA, dan bisa memicu beberapa 

respon selular penting yang menekan formasi kanker (Gambar 2.4). Aktivator stress upstream 

meliputi kerusakan DNA yang diinduksi radiasi, obat, atau karsinogen, aktivasi onkogenik, 

hipoksia, dan low ribonucleide pools. Kondisi-kondisi ini bisa menjaga inisiasi kanker. Dalam 

respon terhadap sinyal stress ini p53 bisa mengeluarkan efek selular downstream meliputi 

penghentian siklus sel, apoptosis, perbaikan DNA, dan inhibisi angiogenesis. Kemampuan untuk 

menyebabkan siklus sel berhenti memberi kesempatan untuk perbaikan mutasi DNA dan 

menjaga penyebarannya dalam genome. Apoptosis adalah cara lain untuk mencegah penyebaran 

mutasi; cell suicide memberi keuntungan bagi seluruh organisme jika kerusakan DNA tidak bisa 

diperbaiki. Sel termutasi lebih baik mati. Apoptosis adalah fungsi biologis penting yang 

memediasi fungsi supresor kanker p53. 

 Keseluruhan regulasi p53 pathway mengandung suatu kompleksitas yang luar biasa yang 

membuat kita harus mencoba untuk mengungkap setiap lapisan. Mari kita mulai dengan 

mempelajari struktur protein p53 dan interaksinya dengan inhibitornya, dan kemudian 

mempelajari bagaimana aktivitasnya berubah dan bagaimana efek p53 pathway terjadi.  

1. Struktur protein p53 
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 Gen p53, terletak pada kromosom 17p13, mengandung 11 exon yang mengencode 53 kD 

fosfoprotein. Protein p53 adalah faktor transkripsi yang mengandung empat domain yang 

berbeda: domain transaktivasi N-terminus, domain ikatan DNA yang mengandung ion Zn

domain oligomerisasi, dan domain regulator C

suatu tetramer terhadap elemen respon DNA yang mengandung dua 

sekuens 5’PuPuPuC(A/T)-3’(Pu menyimbolkan semua yang berbasis purin: A atau G) dalam 

rangka meregulasi transkripsi gen targetnya. Eksperimen oligonukleotida array telah 

menunjukkan bahwa p53 terikat pada sekitar 300 regio promoter gen yang berbeda, oleh karena 

itu mengimplikasikan bahwa p53 memiliki peran regulator yang kuat. 

 

 

 

                 

Gambar

 

 

2. Regulasi protein p53 oleh MDM2

 Normalnya, kadar protein p53 dalam sel adalah rendah. Aktivitas p53 dalam satu sel 

diregulasi pada level degradasi protein, tidak pada level ekspresi gen p53. Protein MDM2, suatu 

tak pada kromosom 17p13, mengandung 11 exon yang mengencode 53 kD 

fosfoprotein. Protein p53 adalah faktor transkripsi yang mengandung empat domain yang 

terminus, domain ikatan DNA yang mengandung ion Zn

si, dan domain regulator C-terminus (Figure 5.5). Protein p53 terikat sebagai 

suatu tetramer terhadap elemen respon DNA yang mengandung dua inverted repeats

3’(Pu menyimbolkan semua yang berbasis purin: A atau G) dalam 

regulasi transkripsi gen targetnya. Eksperimen oligonukleotida array telah 

menunjukkan bahwa p53 terikat pada sekitar 300 regio promoter gen yang berbeda, oleh karena 

itu mengimplikasikan bahwa p53 memiliki peran regulator yang kuat.  

 

Gambar 2.2 : Struktur gen p53. 

Regulasi protein p53 oleh MDM2 

Normalnya, kadar protein p53 dalam sel adalah rendah. Aktivitas p53 dalam satu sel 

diregulasi pada level degradasi protein, tidak pada level ekspresi gen p53. Protein MDM2, suatu 

tak pada kromosom 17p13, mengandung 11 exon yang mengencode 53 kD 

fosfoprotein. Protein p53 adalah faktor transkripsi yang mengandung empat domain yang 

terminus, domain ikatan DNA yang mengandung ion Zn2+, 

terminus (Figure 5.5). Protein p53 terikat sebagai 

inverted repeats dari 

3’(Pu menyimbolkan semua yang berbasis purin: A atau G) dalam 

regulasi transkripsi gen targetnya. Eksperimen oligonukleotida array telah 

menunjukkan bahwa p53 terikat pada sekitar 300 regio promoter gen yang berbeda, oleh karena 

Normalnya, kadar protein p53 dalam sel adalah rendah. Aktivitas p53 dalam satu sel 

diregulasi pada level degradasi protein, tidak pada level ekspresi gen p53. Protein MDM2, suatu 
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ligase ubiquitin, adalah regulator utamanya. Ligase ubiquitin adalah enzim yang melekatkan 

suatu peptida kecil disebut ubiquitin ke protein, memberi tanda untuk proteolisis (degradasi 

protein enzimatik melibatkan pembelahan ikata peptida) dalam proteosome. MDM2 

memodifikasi domain c-terminal p53, dan dengan demikian menargetkannya untuk degradasi 

oleh proteosome dalam sitoplasma. Sebagai tambahan, MDM2 memodifikasi aktivitas p53 

karena terikat dengan dan mengambat domain transaktivasi p53 pada N

protein ke sitoplasma, jauh dari DNA nuklear. Oleh karena itu aktivitas p53 sebagai suatu faktor 

transkripsi tidak bisa dijangkau. Ikatan MDM2 ke p53 adalah bagian dari suatu 

feedback loop  karena gen MDM2 adalah target transkripsional p53.

menstimulasi produksi regulator negatifnya MDM2 yang menyebabkan degradasi p53. Jumlah 

p53 yang sedikit akan menurunkan jumlah protein MDM2 dan hal ini akan menyebabkan 

peningkatan aktivitas p53 yang akan melengkapkan 

Gambar

3. Upstream: Jalur aktivasi p53 

 Mekanisme aktifasi p53 tergantung pada sifat alami sinyal stress. Stress 

(inducer)‘dirasakan’ oleh protein selular, kebanyakan adalah kinase yang mengekspresikan 

uitin, adalah regulator utamanya. Ligase ubiquitin adalah enzim yang melekatkan 

suatu peptida kecil disebut ubiquitin ke protein, memberi tanda untuk proteolisis (degradasi 

protein enzimatik melibatkan pembelahan ikata peptida) dalam proteosome. MDM2 

terminal p53, dan dengan demikian menargetkannya untuk degradasi 

oleh proteosome dalam sitoplasma. Sebagai tambahan, MDM2 memodifikasi aktivitas p53 

karena terikat dengan dan mengambat domain transaktivasi p53 pada N-terminus dan transport

protein ke sitoplasma, jauh dari DNA nuklear. Oleh karena itu aktivitas p53 sebagai suatu faktor 

transkripsi tidak bisa dijangkau. Ikatan MDM2 ke p53 adalah bagian dari suatu 

karena gen MDM2 adalah target transkripsional p53. Oleh karena itu, p53 

menstimulasi produksi regulator negatifnya MDM2 yang menyebabkan degradasi p53. Jumlah 

p53 yang sedikit akan menurunkan jumlah protein MDM2 dan hal ini akan menyebabkan 

peningkatan aktivitas p53 yang akan melengkapkan loop. 

 

 

Gambar 2.3 : Regulasi p53 oleh MDM2 

Mekanisme aktifasi p53 tergantung pada sifat alami sinyal stress. Stress 

(inducer)‘dirasakan’ oleh protein selular, kebanyakan adalah kinase yang mengekspresikan 

uitin, adalah regulator utamanya. Ligase ubiquitin adalah enzim yang melekatkan 

suatu peptida kecil disebut ubiquitin ke protein, memberi tanda untuk proteolisis (degradasi 

protein enzimatik melibatkan pembelahan ikata peptida) dalam proteosome. MDM2 

terminal p53, dan dengan demikian menargetkannya untuk degradasi 

oleh proteosome dalam sitoplasma. Sebagai tambahan, MDM2 memodifikasi aktivitas p53 

terminus dan transport 

protein ke sitoplasma, jauh dari DNA nuklear. Oleh karena itu aktivitas p53 sebagai suatu faktor 

transkripsi tidak bisa dijangkau. Ikatan MDM2 ke p53 adalah bagian dari suatu autoregulatory 

Oleh karena itu, p53 

menstimulasi produksi regulator negatifnya MDM2 yang menyebabkan degradasi p53. Jumlah 

p53 yang sedikit akan menurunkan jumlah protein MDM2 dan hal ini akan menyebabkan 

Mekanisme aktifasi p53 tergantung pada sifat alami sinyal stress. Stress 

(inducer)‘dirasakan’ oleh protein selular, kebanyakan adalah kinase yang mengekspresikan 
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sinyal berbahaya ke p53 melalui jal

dasar aktivasi p53 oleh faktor upstreamnya.

 Aktivator upstream p53 menggunakan tiga 

sinyal distress selular. Kerusakan DNA disebabkan oleh ionisasi radiasi disi

protein kinase. Kinase pertama ATM (ataxia telangiectasia mutated), distimulasi oleh DNA 

“double-stranded breaks”, terjadi fosforilasi dan mengaktivasi kinase kedua Chk2. Baik ATM 

dan Chk2 kinase memfosforilasi situs terminal amino p53 dan

MDM2. Molecular pathway kedua yang memberi sinyal distress selular ke p53 dieksekusi oleh 

dua kinase berbeda, ATR dan casein kinase II. Mereka juga memfosforilasi p53 dan 

mengganggu interaksinya dengan MDM2. Terakhir, onk

menginduksi aktivitas protein p14arf, modulator lain kompleks p53

dari dua produk translasi gen INK4a/CDKN2A (p16, inhibitor 

Protein p14arf tidak terikat dengan batas p

masuknya p53 - MDM2 ke dalam 

MDM2. 

                            
Gambar

melalui jalur fosforilasi. Gangguan interaksi p53-MDM2 merupakan 

dasar aktivasi p53 oleh faktor upstreamnya. 

p53 menggunakan tiga molecular pathway independen utama untuk 

. Kerusakan DNA disebabkan oleh ionisasi radiasi disinyalkan oleh dua 

protein kinase. Kinase pertama ATM (ataxia telangiectasia mutated), distimulasi oleh DNA 

, terjadi fosforilasi dan mengaktivasi kinase kedua Chk2. Baik ATM 

dan Chk2 kinase memfosforilasi situs terminal amino p53 dan fosforilasi ini mengganggu ikatan 

MDM2. Molecular pathway kedua yang memberi sinyal distress selular ke p53 dieksekusi oleh 

dua kinase berbeda, ATR dan casein kinase II. Mereka juga memfosforilasi p53 dan 

mengganggu interaksinya dengan MDM2. Terakhir, onkogen teraktivasi, seperti Ras, 

menginduksi aktivitas protein p14arf, modulator lain kompleks p53-MDM2. p14arf adalah satu 

dari dua produk translasi gen INK4a/CDKN2A (p16, inhibitor kinase siklin, produk lainnya). 

p14arf tidak terikat dengan batas p53-MDM2, tetapi berfungsi dengan memfasilitasi 

dalam nukleolus sel. Ketiga pathway mencegah degradasi p53 oleh 

 

 
Gambar 2.4: Aktifator dan efek p53 

 

MDM2 merupakan 

independen utama untuk 

nyalkan oleh dua 

protein kinase. Kinase pertama ATM (ataxia telangiectasia mutated), distimulasi oleh DNA 

, terjadi fosforilasi dan mengaktivasi kinase kedua Chk2. Baik ATM 

fosforilasi ini mengganggu ikatan 

MDM2. Molecular pathway kedua yang memberi sinyal distress selular ke p53 dieksekusi oleh 

dua kinase berbeda, ATR dan casein kinase II. Mereka juga memfosforilasi p53 dan 

ogen teraktivasi, seperti Ras, 

MDM2. p14arf adalah satu 

kinase siklin, produk lainnya). 

rfungsi dengan memfasilitasi 

nukleolus sel. Ketiga pathway mencegah degradasi p53 oleh 
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4. Downstream : mekanisme efek molekular 

 Mekanisme utama dimana p53 mengeluarkan efek supresi 

menginduksi ekspresi gen target spesifik

insulin Like Growth Fator-Binding Protein 3 (IGF

mengeluarkan p21, GADD45, 14-

menginduksi TSP1, Maspin, GD-AIF yang akan menghambat proses angiogenesis

                     
Gambar

 

5. Peran p53 dalam Penghambatan S

 Satu dari fungsi utama p53 adalah menghentikan siklus sel sebagai respon terhadap 

kerusakan DNA sehingga ada kesempatan untuk memperbaiki kerusakan sebelum babak 

replikasi selanjutnya, oleh karena itu DNA yang rusak akan dicegah mengalam

menurunkannya ke sel anakan dan hal tersebut akan menjaga genome. Mekanisme molekular 

yang bertanggung jawab untuk respon selular ini meliputi induksi transkripsi gen p21. 

 
 

efek molekular selular p53 

Mekanisme utama dimana p53 mengeluarkan efek supresi kankernya adalah dengan 

n target spesifik misalkan Bax, Fas/Apo-1, Death Reseptor 5 (DR5)

Binding Protein 3 (IGF-BP3) sehingga terjadi proses apo

-3-3α yang akan memacu terhentinya siklus sel atau juga 

AIF yang akan menghambat proses angiogenesis

 
Gambar 2.5 : Downstream efek dari p53 

mbatan Siklus Sel 

Satu dari fungsi utama p53 adalah menghentikan siklus sel sebagai respon terhadap 

kerusakan DNA sehingga ada kesempatan untuk memperbaiki kerusakan sebelum babak 

replikasi selanjutnya, oleh karena itu DNA yang rusak akan dicegah mengalam

menurunkannya ke sel anakan dan hal tersebut akan menjaga genome. Mekanisme molekular 

yang bertanggung jawab untuk respon selular ini meliputi induksi transkripsi gen p21. 

nya adalah dengan 

1, Death Reseptor 5 (DR5) atau 

sehingga terjadi proses apoptosis  atau 

3α yang akan memacu terhentinya siklus sel atau juga 

AIF yang akan menghambat proses angiogenesis. 

Satu dari fungsi utama p53 adalah menghentikan siklus sel sebagai respon terhadap 

kerusakan DNA sehingga ada kesempatan untuk memperbaiki kerusakan sebelum babak 

replikasi selanjutnya, oleh karena itu DNA yang rusak akan dicegah mengalami replikasi dan 

menurunkannya ke sel anakan dan hal tersebut akan menjaga genome. Mekanisme molekular 

yang bertanggung jawab untuk respon selular ini meliputi induksi transkripsi gen p21. 
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Produknya, protein p21, yang berperan sebagai pengikat beberapa kompleks cyclin-cdk complex 

dan menyebabkan berhentinya transisi G1 ke S (dan G2 ke M ) pada siklus sel. 

 Selain hal di atas, p21 juga mengikat PCNA (proliferating cell nuclear antigen), suatu 

protein yang memiliki peran dalam sintesis DNA dan perbaikan DNA. Interaksi p21 dengan 

PCNA akan menghambat peran PCNA dalam replikasi DNA. Oleh karena itu, p21 adalah bagian 

penting dalam mekanisme molekular yang memfasilitasi kemampuan p53 untuk menghentikan 

siklus sel dan pada waktu yang sama memberi kesempatan untuk perbaikan DNA dan apoptosis. 

6. Peran p53 Dalam Memacu Apoptosis 

Apoptosis dan gen yang mengontrolnya mempunyai efek yang besar pada fenotip 

keganasan. Gangguan pada program apoptosis akan menyebabkan mortalitas sel. Mutasi 

onkogenik yang mengganggu apoptosis mempengaruhi inisiasi kanker, progresifitas kanker dan 

metastase (De Vita, et. al., 1997) 

Hampir semua obat anti kanker yang digunakan sekarang, dikembangkan dengan 

penyaringan yang dirancang untuk mengidentifikasi bahan yang secara selektif membunuh 

kanker13. Hubungan antara apoptosis dengan terjadinya kanker memberikan ide penelitian 

tentang target dan mekanisme farmakologi obat-obat anti kanker13. Suatu obat anti kanker yang 

poten untuk menginduksi dan mengaktifkan apoptosis dapat menghindari banyaknya efek 

samping yang tidak diharapkan karena pelepasan material-material sampah akibat nekrosis sel, 

dan mengurangi kerusakan sel-sel normal yang disebabkan oleh kemoterapi. Proses apoptosis 

juga dapat digunakan untuk mengevaluasi toksisitas obat. Gangguan dan mutasi gen pada 

program apoptosis dapat mengurangi sensitivitas terapi dan menyebabkan resistensi obat 

(Cordon, 2006). Disamping Apoptosis dikenal cara kematian yang lain yaitu nekrosis yang dapat 

terjadi oleh karena kegagalan sintesa ATP oleh mitokondria. Nekrosis merupakan kematian sel 
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yang terjadi secara patologis, dengan penyebab utama gangguan produksi ATP. Pada setiap 

kerusakan jaringan misalnya akibat radikal bebas, bahan toksik, atau bahan infeksius, kedua 

proses ini berjalan bersama dengan proporsi yang berbeda dan saling berkaitan (De Vita, et. al., 

1997). 

Tabel 2.1 : Perubahan sel akibat apoptosis dan nekrosis 

 Apoptosis Nekrosis 

Peran sel Aktif Pasif 

Distribusi Tersebar Terkonsentrasi pada satu daerah 
atau menyebar dari satu titik 
(contiguous) 

Morfologi Volume sel menyusut Volume sel mengembang 

Membran sel Dipertahankan Rusak 

Induksi Perlahan ( jam) Cepat ( detik – menit) 

Pembersihan sel 
mati 

Cepat Lambat 

Inflamasi Tidak ada Ada 
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Gambar 2.6 : Mekanisme apoptos
sinyal ini diteruskan protein Bax ke mitokondria sehingga menyebabkan lepasnya sitokrom c, 
dilanjutkan dengan aktifasi jalur caspase. Proses ini dihambat oleh Bcl

 
   

       

Gambar  2.7

 

: Mekanisme apoptosis yang dipacu oleh adanya kerusakan DNA atau stres sel, 
sinyal ini diteruskan protein Bax ke mitokondria sehingga menyebabkan lepasnya sitokrom c, 
dilanjutkan dengan aktifasi jalur caspase. Proses ini dihambat oleh Bcl-2 dan IAPs

 

Gambar  2.7. Jalur apoptosis. 

is yang dipacu oleh adanya kerusakan DNA atau stres sel, 
sinyal ini diteruskan protein Bax ke mitokondria sehingga menyebabkan lepasnya sitokrom c, 

s. 
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Jalur ekstrinsik  distimulasi   oleh  FAS Death Receptor, jalur intrinsik distimulasi  oleh  

pelepasan  cytochrome-c  oleh mitokondria. 

Ekspresi beberapa mediator apoptosis secara transkripsi diregulasi secara langsung oleh 

p53. Target-target meliputi gen-gen yang memberikan kode untuk protein yang terlibat dalam 

dua apoptotic pathway yang masing-masing  berespon terhadap sinyal eksternal dan internal. 

Secara umum, protein-protein yang mengkode gen-gen yang mempromosikan apoptosis, protein 

pro-apoptotik, diinduksi sementara protein mengkode gen yang antagonis apoptosis, protein anti-

apoptotik, ditekan. Protein pro-apoptotik mitokondria NOXA, PUMA, dan p53AIPI, yang 

menyebabkan pelepasan cytochrome-c dan mengaktivasi caspase. Protein p53 mengganggu 

stabilitas sel yang diregulasi oleh famili protein Bcl-2 terhadap apoptosis dengan menginduksi 

ekspresi gen protein pro-apoptotik Bax dan menekan ekspresi protein anti-apoptotik Bcl-2.  Fas 

receptor (FASR) adalah suatu reseptor transmembran yang menerima stimuli ekstraselular untuk 

menstimulasi apoptosis. Ekspresi gen Fas receptor diinduksi oleh p53. Apoptosis juga dipicu 

ketika survival signaling diblok oleh induksi p53 terhadap IGF-BP3 (insulin-like growth factor-

binding protein 3). IGF-BP3 memblok sinyal IG-1 ke reseptornya. Aktivasi pathway yang 

berbeda ini dalam rangkaian dibutuhkan untuk memenuhi respon apoptotik yang lengkap.  

7. Peran p53 DalamPerbaikan DNA dan Penghambatan Angiogenesis 

 Baik perbaikan DNA atau angiogenesis dibahas secara umum peran untuk regulasi 

transkripsi gen-gen penting dalam proses-proses ini oleh p53 telah diketahui. Sebagai contoh, 

gen XPC yang terlibat dalam perbaikan eksisi nukleotida diregulasi oleh p53 melalui elemen 

respon p53 pada promotornya. Thrombospondin, suatu inhibitor angiogenesis, juga secara 
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transkripsi diregulasi oleh p53. Hal ini mendukung peran p53 sebagai regulator transkripsi dalam 

respon biologis berbeda.  

8. Keterkaitan p53 Mutan DalamTerjadinya Kanker 

 Karena peran utama p53 adalah sebagai supresor kanker dan penjaga genome, 

transformasi sel jarang terjadi dalam sel yang mempunyai p53 pathway fungsional. Sel mutan 

p53 memiliki ciri instabilitas genome karena mutasi lebih sering mengandung sel yang terbelah, 

memberikan suatu lingkungan yang mendukung untuk inisiasi kanker. Frekuensi tinggi mutasi 

p53 pathway yang ditemukan di sel kanker lebih sering dikarenakan tekanan selektif terhadap sel 

mutan yang lari dari supresi kanker. Lebih dari 75% dari seluruh mutasi p53 adalah mutasi 

missense dan menyebabkan substitusi asam amino tunggal. Banyak molekul p53 mutan lebih 

stabil dibandingkan protein p53 wild-type dan bisa berakumulasi dalam sel. Lebih dari 90% 

mutasi berlokasi di domain ikatan DNA (asam amino 102-292) dan lebih dari 30% -nya 

mempengaruhi hanya enam kodon dan karena itu disebut sebagai ’hotspot’ tentang struktur gen 

p53. 

 Sebagai tambahan terhadap mutasi gen p53, ada jalan lain untuk mengganggu p53 

pathway. Defek dalam pathway yang menyebabkan aktivasi p53 sebagai respon terhadap stres, 

seperti mutasi gen chk2, telah berhasil diidentifikasi dalam sel kanker yang tidak mengandung 

mutasi dalam gen p53. Pada kasus-kasus ini, sinyal stres tidak akan ditransmisikan ke p53 

melalui fosforilasi seperti dalam sel normal. Juga, overekspresi protein MDM2 telah berhasil 

diperlihatkan dalam mengubah regulasi p53 menyebabkan fenotip “p53-inacivated”. Inaktivasi 

efektor downstream, seperti Bax, juga mengganggu pathway. Beberapa gangguan p53 pathway 

lain ini mungkin tidak menyebabkan efek seberat mutasi p53, karena protein p53 adalah pusat 
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inti untuk menerima dan mengeluarkan banyak sinyal stres dan respon biologi, tetapi bisa mimic 

(meniru) sebagian aspek inaktivasi p53 dan mendukung terbentuknya kanker. 

 Hal ini terutama jelas untuk p53. Kehilangan heterozigositas tidak umum terdapat pada 

kanker dari sel dengan hanya satu alel p53 mengimplikasikan jumlah p53 yang berkurang 

(haplo-insufisiensi) bisa menyebabkan transformasi. Mutasi bisa menyebabkan berbagai kadar 

ekspresi gen supresor kanker dan oleh karena itu ’dosis’ supresor kanker berperan dalam 

outcome kanker. Ekpserimen tebaru yang menggunakan hipomorph (hewan yang mempunyai 

kadar ekspresi p53 yang sedikit) p53 menggunakan interfensi RNA mendukung mekanisme ini 

(Hemann et al., 2003). 

 Tidak seperti sebagian besar gen supresor kanker lain, beberapa mutasi p53 tidak 

menyebabkan kehilangan fungsi. Beberapa mutasi membentuk suatu protein yang berubah yang 

bekerja dengan produk alel p53 normal melalui dimerisasi untuk menginaktivasi fungsinya. Tipe 

efek ini disebut dominan negatif, dimana produk gen termutasi mendominasi untuk 

menginaktivasi produk gen wild-type. Dalam situasi ini, autoregulatory loop terpengaruh karena 

p53 gagal untuk menginduksi inhibitornya, MDM2, dan menyebabkan akumulasi protein mutan 

p53.   Dalam situasi ini, p53 mutan bisa dianggap sebagai onkogen yang memiliki peran aktif 

dalam karsinogenesis. 

 Pada organisme multiseluler, homeostasis jaringan dipengaruhi oleh proliferasi, 

diferensiasi dan kematian sel. Sebagaimana proliferasi dan diferensiasi, apoptosis penting dalam 

mengontrol pertumbuhan. Adanya gangguan dalam program tersebut akan mengakibatkan 

pertumbuhan sel abnormal. 

Apoptosis adalah tipe kematian sel yang terprogram melalui serangkaian perubahan 

struktural sebagai hasil dari rangsang fisiologis atau patologis. Ciri morfologi apoptosis adalah 
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pengkerutan sel, penonjolan membran (membrane blebbing), kondensasi kromatin, dan 

fragmentasi inti sel. Gambaran tersebut adalah hasil dari aktivasi caspase, yaitu keluarga ensim 

protease yang substratnya meliputi prekursor enzim yang dapat menyebabkan destruksi 

proteolitik sitoskeleton dan metabolit protein yaitu poly (adenosine-5’diphosphate-ribose) 

polymerase (PARP), DNA-dependent protein kinase, lamin, protein kinase, dan aktin (De Vita, 

et. al., 1997). 

Apoptosis terjadi melalui dua jalur utama yaitu, jalur ekstrinsik atau  death receptor (DR) 

dan jalur intrinsik atau jalur mitokondria (Cordon, 2006). 

Death receptor pathway dimulai dengan pengaktifan tumour necrosis factor receptor 

(TNFR), yang meliputi Fas, death receptor (DR) 4, TNFRI dan TNFRII. Fas menginduksi 

apoptosis melalui dua jalur. Jalur pertama dengan mengikat ligan. Ikatan ligan mengaktifkan 

reseptor TNFRI dan Fas untuk menarik dan mengikat Protein death effector Fadd/Mort-1. Ikatan 

Fadd/Mort-1 menarik procaspase 8. Procaspase 8 diubah menjadi bentuk aktifnya yaitu caspase 8 

dan dilepaskan kembali ke dalam sitosol (De Vita, et. al., 1997). Caspase 8 akan memecah dan 

mengaktifkan caspase 3. Jalur kedua lewat jalur alternatif sinyal transduksi. Reseptor Fas 

berikatan dengan protein adapter yang akan mengaktifkan mitogen activating protein kinase 

(MAP3) kinase dan memicu kaskade fosforilasi yang  meningkat pada aktivasi c-Jun N terminal 

kinase (JNK). JNK yang teraktivasi memfosforilasi substrat seperti c-Jun dan p53 dan 

menginduksi apoptosis lewat berbagai mekanisme, meliputi modifikasi dan pengaturan protein 

pada famili Bcl-2 ( Cordon, 2006).  Pada jalur mitokondria, salah satu kejadian yang 

menyebabkan apoptosis adalah pelepasan sitokrom c dari mitokondria melalui porus yang 

dibentuk oleh mitochondrial permeability transition pore (PTP) dan protein pro apoptosis Bax. 

Jika PTP berasosiasi dengan Bax maka keduanya dapat membentuk suatu kanal spesifik untuk 
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sitokrom c dan faktor-faktor yang menginduksi apoptosis. Asosiasi antara Bax dengan PTP dan 

aktivitas pembentukan porus dicegah oleh protein anti apoptosis BcI-2. Sitokrom c yang 

dilepaskan oleh mitokondria ke sitosol akan berinteraksi dengan Apaf-1 untuk membentuk 

apoptosom yang akan merekrut dan mengaktivasi procaspase-9. Caspase-9 yang aktif akan 

melakukan pemecahan terhadap caspase efektor yaitu caspase-3, -6, dan -7. Caspase efektor ini 

kemudian melakukan pemecahan terhadap banyak substrat di dalam sel yang penting, dan 

menimbulkan perubahan morfologis yang khas pada apoptosis (De Vita, et. al., 1997).  

D.  Kanker Payudara 

Karsinoma payudara merupakan kanker ganas yang berasal dari sel epitel yang melapisi 

duktus atau lobulus (Macdonald, et. al.,1997).  

Di Amerika Serikat,  karsinoma payudara menduduki urutan pertama sebagai penyebab 

kematian pada wanita akibat kanker. Sedangkan di Indonesia, karsinoma payudara mempunyai 

insidensi minimal 20.000 kasus pertahun, dan menempati urutan kedua sebagai penyebab 

kematian akibat kanker, yaitu sebasar 11% (Tjindarbumi, 2004). 

Identifikasi faktor-faktor resiko pada karsinoma payudara penting untuk monitoring pasien 

dengan resiko tinggi, sehingga bisa dilakukan deteksi dini dan untuk tindakan pencegahan serta 

terapi yang lebih efektif. Menurut ASCO (American Society of Clinical Oncology) tahun 2003, 

yang mempunyai faktor predisposisi karsinoma payudara adalah: 

-   Usia diatas 30 tahun 

-  Usia diatas 25 tahun yang anggota  keluarganya: ibu, saudara perempuan ibu,    

     saudara perempuan satu ibu pernah menderita kanker payudara 

-   Tidak Menikah 

-    Menikah tetapi tidak pernah melahirkan anak 
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-    Melahirkan anak pertama sesudah umur 35 tahun 

-    Tidak pernah menyusui anak 

-   Mengalami trauma berulang kali pada payudara 

-   Mengalami lesi fibrokistik yang luas 

-   Menarche pada saat usia yang sangat muda  

-   Mengalami radiasi sebelumnya pada payudara 

-   Cenderung ke obesitas 

-    Pernah operasi pada payudara atau alat reproduksi 

-    Pernah mendapatkan terapi hormonal yang lama 

-    Beban mental/ stress  yang berat 

- Usia menophause lebih dari 55 tahun 

- Mempunyai karsinoma payudara kontralateral 

- Diet tinggi lemak 

Klasifikasi histologi bedasarkan: WHO - Japanese Breast Cancer Society Histologgical 

Classification  of Breast Cance,: (Albar et. al., 2004) 

1. Non invasive carcinoma  

a. Non invasive ductal carcinoma 

b. Lobular carcinona in situ 

2. Invasive carcinoma 

a. Invasive ductal carcinoma 

- Papillobular carcinoma 

- Solid tubular carcinoma  

- Scirrhous  carcinoma  
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b. Special types 

- Mucinous carcinoma  

- Medullary carcinoma 

- Invasive lobular carcinoma  

-    Adenoid cystic carcinoma 

-    Squamous cell carcinoma  

- Spindel cell carcinoma 

- Apocrine carcinoma 

- Carcinoma with cartilaginous and or osseusm metaplasia 

- Tubular carcinoma 

- Secretory carcinoma 

- Lain-lain 

 c. Paget’s Disease    

       Penyakit pagets dari puting susu (mammary paget’s) adalah suatu lesi 

eritematosa berbatas tegas disertai skuama yang menunjukkan adanya karsinoma saluran kelenjar 

lapisan dalam payudara. Merupakan karsinoma duktal infiltrasi dan berdiferensiasi baik. 

Prosedur terapi 

Modalitas terapi untuk kanker payudara adalah: 

1. Operasi : 

Operasi ditujukan untuk pengangkatan lokal massa kanker. Prosedur ini merupakan tindakan 

utama pada kanker payudara yang belum mengalami metastase, kemudian ditambah dengan 

modalitas terapi yang lain. 

Berbagai jenis operasi untuk kanker payudara adalah : 
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- BCS (Breast Conserving Surgery) 

- Simple mastektomi 

- Radikal mastektomi modifikasi 

- Radikal mastektomi 

2. Radiasi 

- Primer 

- Adjuvan 

- Paliatif 

3. Kemoterapi 

Tujuan kemoterapi adalah menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker melalui 

mekanisme cell cycle arrest, apoptosis dan penghambatan angiogenesis. 

Jenis kemoterapi :   

Adjuvant, neoadjuvant, dan paliatif menggunakan : 

- Kombinasi Cyclophospamide, Adriamycin, 5 Fluoro Uracil (CAF). 

- Kombinasi Cyclophospamide, Epirubicin, 5 Fluoro Uracil (CEF). 

- Kombinasi Cyclophospamide, Metotrexate, 5 Fluoro Uracil (CMF). 

- Kombinasi Adriamycin, Cyclophospamide (AC) 

Optional : - Kombinasi Taxan + Doxorubicin. 

-  Capecitabine. 

- Gemcitabine. 

4. Hormonal terapi 

- Ablatif  : Bilateral oovarektomi 

- Aditif  : Tamoxifen 
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- Optional  : - Aromatase inhibitor 

              - GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone)  

5. Target terapi        

E. Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia(L), Merr)  

 Bawang dayak (Eleutherine palmifolia(L), Merr) merupakan tanaman perdu. Tumbuhan ini 

dapat ditanam dengan mudah, dalam waktu 6 (enam) bulan  umbinya sudah dapat dimanfaatkan 

mengandung senyawa alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolik dan steroid (Herbone, 1987) . 

Penyebaran tumbuhan bawang dayak banyak ditemukan, mulai dari Semenanjung 

Malaysia hingga Filipina, Sumatera (bawang kapal), Kalimantan (bawang hantu, bawang 

makkah), Jawa (brambang sabrang, bawang siyem, luluwansapi, teki sabrang, bebawangan 

beureum), Sulawesi, Nusa Tenggara. Secara ekologis, tumbuhan bawang dayak tumbuh di 

daerah pegunungan pada ketinggian 600 - 2000 m di atas permukaan laut. 

Sekilas taksonomi dari tumbuhan (Eleutherine palmifolia (L), Merr)  dapat dijelaskan 

sebagai berikut:(Becker et. al.,1962) 

Phylum  : Tracheophyta Sinnott,1935 ex. Cavalier-Smith; 1998. 

Subphylum  : Spermatophytiva (auct) Cavalier-Smith; 1998 seed plants. 

Kelas   : Liliopsida – monocotyledons. 

Subkelas   : Lilidae 

Ordo   : Liliales 

Famili   : Iridaceae 

Genus   : Eleutherine 

Spesies   : E. americana, Merr. Ex K Heyne 

    (sinonim : Eleutherine palmifolia (L) Merr). 
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                               Gambar 2.8 : Tumbuhan Bawang Dayak 

 

    Gambar 2.9. :Tumbuhan bawang dayak 

 

Tumbuhan bawang dayak tingginya hanya mencapai 30-50 cm. Batangnya tumbuh tegak 

atau merunduk, basah dan berumbi. Tumbuhan ini menyukai tempat terbuka dan tanah kaya akan 

humus dan cukup lembab. Untuk menanamnya dengan umbi. 

 Untuk mengenal tumbuhan bawang dayak secara morfologi dijelaskan sebagai berikut. 

Umbi 

Umbi pada tumbuhan bawang dayak umumnya berbentuk lonjong, bulat telur, merah 

seperti bawang merah, tidak berbau sama sekali. Umbinya hampir selalu berduri. Umbi 
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dapat dikonsumsi setelah usia 6 ( enam ) bulan, dengan tinggi 20 – 40 cm, lebar 1,5 – 3 

cm. 

 

2. Daun 

Daun bawang dayak berbentuk pita dengan panjang 15 – 20 cm, lebar 3 – 5 cm 

(menyerupai daun palem). Berwarna hijau muda berurat daun sejajar. 

3. Bunga 

Bunga tunggal, warna putih, bunga berkelopak  6, warna putih. Bunga mekar pada sore 

hari dan hanya beberapa jam, biasanya mekar jam 17:00 wib dan kuncup jam 21:00 wib. 

Hingga saat ini belum banyak publikasi mengenai kajian kimia dan farmakologi dari 

tumbuhan bawang dayak. Banyak aspek yang dapat diteliti untuk aplikasinya di bidang 

pengobatan, misalnya aspek kandungan senyawa kimianya, aspek toksisitasnya, dan aspek 

aktivitas farmakologinya. Penelitian masih terus dilakukan untuk mengungkap lebih lanjut dari 

khasiat tumbuhan bawang dayak ini.  

Aulia (2003) hasil skrining umbi bawang dayak dengan menggunakan pelarut petroleum eter 

dan etanol menunjukan bahwa umbi tanaman ini mengandung senyawa terpenoid, flavonoid, 

antrakinon dan kaumarin. Lebih lajut Aulia (2002) menegaskan bahwa ekstrak petroleum eter 

bawang ini memiliki aktivitas sebagai anti bakteri terhadap E. coli, sedangkan terhadap S. 

dysenteriacea tidak berpotensi sebagai antibakterial. Sedangkan Ekstrak Etanolik memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap E. Coli maupun S. Dysenteriacea. Nilai KBM ekstrak etanol 

masing-masing adalah  20 mg/ml untuk E. Coli  dan 12,5 mg/ml untuk S. Dysenteriacea 

Kandungan bahan kimia umbi bawang dayak: 

1. Flavonoid  
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Merupakan golongan senyawa bahan alam dari senyawa fenolik yang banyak merupakan 

pigmen tumbuhan. Saat ini lebih dari 6.000 senyawa yang berbeda masuk ke dalam golongan 

flavonoid (Feye, 1996). Flavonoid merupakan bagian penting dari diet manusia karena banyak 

manfaatnya bagi kesehatan. Fungsi kebanyakan flavonoid dalam tubuh manusia adalah seb

antioksidan sehingga sangat baik untuk pencegahan kanker. Manfaat flavonoid antara lain adalah 

untuk melindungi struktur sel, memiliki hubungan sinergis dengan vitamin C (meningkatkan 

efektivitas vitamin C), antiinflamasi, mencegah keropos tulang, dan

dapat berperan secara langsung sebagai antibiotik dengan mengganggu fungsi dari 

mikroorganisme seperti bakteri atau virus. Fungsi flavonoid sebagai antivirus telah banyak 

dipublikasikan, termasuk untuk virus HIV (AIDS) dan vi

dilaporkan berperan dalam pencegahan dan pengobatan beberapa penyakit lain seperti asma, 

katarak, diabetes, encok/rematik, migren, wasir, dan periodontitis (radang jaringan ikat 

penyangga akar gigi). Penelitian-penel

flavonoid, tidak saja untuk pencegahan, tetapi juga untuk pengobatan kanker

Banyak mekanisme kerja dari flavonoid yang sudah terungkap, misalnya inaktivasi 

karsinogen, antiproliferasi, penghambatan siklus sel, induksi apoptosis dan diferensiasi, inhibisi 

angiogenesis, serta pembalikan resistensi multi

tersebut (Aulia, 2003).  

               

                             Gambar 2.10 : Struktur

Antrakinon 
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angiogenesis, serta pembalikan resistensi multi-obat atau kombinasi dari mekanisme

 

Struktur dasar flavonoid 
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Golongan kuinon alam terbesar terdiri atas antrakinon, 

zat warna dan juga sebagai pencahar. Antrakinon mudah larut dalam air panas dan alkohol cair

(Trease and Evans, 1989). 

Antrakinon terhidroksilasi jarang terdapat dalam tumbuhan secara bebas tetapi  sebagai 

glikosida. 

Antrakinon berupa senyawa kristal bertitik leleh tinggi, senyawa ini biasanya berwarna merah , 

dapat juga berwarna kuning sampai coklat.

                  

                       Gambar 2.11

Terpenoid 

Berasal dari senyawa isokeran

secara alami dalam tumbuhan tidak dalam keadaan bebas tetapi sebagai ester atau glikosida 

(Robinson, 1995). 

Secara kimia larut dalam lemak dan terdapat dalam sitoplasma sel tumbuhan. Kadang 

minyak atsiri terdapat di dalam kelenjar khusus pada permukaan daun. Sedangkan karotenoid 

terutama berhubungan dengan kloroplast di dalam daun dan dengan kromoplast di dalam daun 

bunga (petai). Biasanya terpenoid diekstraksi dari jaringan tumbuhan dengan memakai eter 

minyak bumi, eter atau kloroform (Harbone, 1987)

Kumarin 

rbesar terdiri atas antrakinon, beberapa antrakinon m

zat warna dan juga sebagai pencahar. Antrakinon mudah larut dalam air panas dan alkohol cair

asi jarang terdapat dalam tumbuhan secara bebas tetapi  sebagai 

Antrakinon berupa senyawa kristal bertitik leleh tinggi, senyawa ini biasanya berwarna merah , 

kuning sampai coklat. 
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zat warna dan juga sebagai pencahar. Antrakinon mudah larut dalam air panas dan alkohol cair 

asi jarang terdapat dalam tumbuhan secara bebas tetapi  sebagai 

Antrakinon berupa senyawa kristal bertitik leleh tinggi, senyawa ini biasanya berwarna merah , 

Banyak terpenoid terdapat 

secara alami dalam tumbuhan tidak dalam keadaan bebas tetapi sebagai ester atau glikosida 

rut dalam lemak dan terdapat dalam sitoplasma sel tumbuhan. Kadang 

kelenjar khusus pada permukaan daun. Sedangkan karotenoid 

terutama berhubungan dengan kloroplast di dalam daun dan dengan kromoplast di dalam daun 

ai). Biasanya terpenoid diekstraksi dari jaringan tumbuhan dengan memakai eter 
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Adalah lakton asam O - hidroksisinamat

oksigen pada C7. Posisi lain dapat pula tero

alkil. Kumarin sering dijumpai sebagai glikosida (Robinson, 1995).

                         

                Gambar 2.12 : Struktur dasar kumarin

G. Galur Sel Kanker Payudara T

 Galur sel kanker payudara T47D berasal dari pasien penderita karsinoma intra duktus 

mammae berusia 44 tahun. Galur sel ini merupakan galur kanker payudara dengan 

ER/progesteron reseptor positif dan mempunyai mutasi pada gen p53 (194F). Fenilalanin yan

seharusnya leucine 

 Analisa DNA pada gen p53 dari sel T47D telah dilakukan oleh OncorMed dengan hasil 

berupa mutasi yang bersifat homozygot pada exon 6, nucleotide 580 dari codon 194 yang 

menggantikan leucine (CCT) dari fenilalanin

hidroksisinamat, hampir semua kumarin alam mempunyai 

Posisi lain dapat pula teroksigenisasi dan sering pula terdapat rantai samping 

Kumarin sering dijumpai sebagai glikosida (Robinson, 1995). 

 

Struktur dasar kumarin 
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Galur sel kanker payudara T47D berasal dari pasien penderita karsinoma intra duktus 

mammae berusia 44 tahun. Galur sel ini merupakan galur kanker payudara dengan 

ER/progesteron reseptor positif dan mempunyai mutasi pada gen p53 (194F). Fenilalanin yang 

Analisa DNA pada gen p53 dari sel T47D telah dilakukan oleh OncorMed dengan hasil 

berupa mutasi yang bersifat homozygot pada exon 6, nucleotide 580 dari codon 194 yang 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

A. Kerangka Konseptual 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 

 

 Gambar 2.13 : Bagan kerangka konsep penelitian 

Keterangan Gambar : Biakan sel kanker payudara T47D dengan p53 mutan dikulturkan pada 

media RPMI 1640, fungisone 1 %, FBS (Fetal Bovine Serum) 10%, antibiotik 1 %, dengan (CO2 ) 

= 5%, T= 37°C. Selanjutnya dilakukan starvasi bahan untuk mendapatkan umur sel yang sama 

dengan menggunakan RPMI 1640, lengkap dengan FBS 0,05%, selanjutnya dilakukan uji 

penghambatan pertumbuhan dan kematian sel pada 96 well plate yang masing-masing perlakuan 

ekstrak  umbi bawang dayak fraksi etanolik dan petroleum eter dilakukan 7 serial konsentrasi dan 

Biakan T47D pada 96 well 
plate 

StarvaUji penghambatan 
pertumbuhan 
dengan :  
- Fraksi Etanolik 

Fraksi Petroleum Fraksi 

Imunostaining p53 
mutan 

Imunostaining p53 
mutan 

Tingkat ekspresi p53 
mutan 

Tingkat ekspresi p53 
mutan 

Analisis 

LC50 

Thawing Sel T47D  & 
MCF7 
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3 kali pengulangan. Setelah diketahui LC50 dilakukan perlakuan  pada LC50  dan 3 serial 

konsentrasi di bawah LC50 dengan fraksi etanolik umbi bawang dayak dan fraksi petroleum eter  

pada 24 well plate dengan masing – masing dilakukan pengulangan 6 kali. Setelah itu dilakukan 

pemeriksaan imunositokimia untuk melihat ekspresi p53 mutan yang akan kita analisa 

prosentasenya dengan menggunakan analisis statistik menggunakan : Uji Kolmogorov Smirnov, 

Regresi-korelasi linier, uji T-test. 

B. Hipotesis 

1. Pemberian ekstrak umbi bawang  dayak (Eleutherine palmifolia (L), Merr) Fraksi 

Etanolik mampu menekan tingkat ekspresi p53 mutan galur sel kanker payudara T47D 

secara in vitro. 

2. Pemberian ekstrak umbi bawang  dayak (Eleutherine palmifolia (L), Merr) Fraksi 

Petroleum Eter mampu menekan tingkat ekspresi p53 mutan galur sel kanker payudara 

T47D secara in vitro. 

3. Tidak terdapat perbedaan potensi penekanan tingkat ekspresi p53 mutan signifikan antara 

pemberian fraksi etanolik dan fraksi petroleum eter ekstrak umbi bawang dayak 

(Eleutherine palmifolia (L), Merr) pada kultur sel kanker payudara T47D secara in vitro. 
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BAB  IV 

METODE  PENELITIAN 

 

A.  Jenis Penelitian 

 Penelitian prospektif dengan jenis penelitian eksperimental laboratorik dengan teknik 

pengambilan sampel quota sampling. Variabel dependent adalah ekspresi p53 mutan. Variabel 

independent adalah  konsentrasi ekstrak umbi bawang dayak (Eleutherine palmifolia (L), Merr) 

fraksi etanolik atau fraksi petroleum eter.  

 

B.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu (LPPT), 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan di Laboratorium Patologi Anatomi, Fakultas 

Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta  pada bulan Februari 2008. 

 

C.  Subjek Penelitian 

 Sel kanker payudara T47D berasal dari American Type Culture Collection, sel ini 

merupakan sel epitel duktus mammae yang mengalami malignansi dan memiliki mutasi pada gen 

p53, dengan status ER dan PR positif. Sebagai pembanding (kontrol negatif) digunakan galur sel 

MCF7, sel ini merupakan sel epitel duktus mammae yang mengalami malignansi dan tidak 

memiliki mutasi pada gen p53 . Sel ini kemudian dikulturkan dengan media RPMI  1640 dengan 

FBS 10 % dalam inkubator dengan suhu 37°C , antibiotik dan antifungal di Laboratorium 

Penelitian dan Pengujian Terpadu (LPPT), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.  
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D. Besar Sampel. 

Penelitian ini menggunakan 60 well kultur sel T47D dan 60 well kultur sel MCF7 pada 

medium RPMI 1640. Masing-masing well berisi 2x105 sel/ 200 ul media.  30 well dengan 

diameter 1,5 cm pada kultur sel T47D diperlakukan dengan fraksi etanolik umbi bawang dayak 

dengan konsentrasi 125 µg/ ml, 62,5 µg/ ml, 31,25 µg/ ml, 15,62 µg/ ml, 0 µg/ ml dengan 

masing – masing seri konsentrasi dilakukan pengulangan sebanyak 6 kali dan 30 well  

diperlakukan dengan fraksi petroleum eter dengan konsentrasi 31,25 µg/ ml, 15,62 µg/ ml, 7,8 

µg/ ml, 3,9 µg/ ml, 0 µg/ ml dengan masing-masing seri konsentrasi diulang 6 kali demikian juga 

diperlakukan pada kultur sel MCF 7. Penentuan jumlah sampel tersebut dengan menggunakan 

patokan rule of thumb, sebagaimana ditulis oleh Murti, 2006 menyatakan besar sampel dalam 

sejumlah kelompok studi berdasar tingkat perlakuan maka sebaiknya jangan sampai kurang dari 

5 subyek. 

E. Alat dan Bahan 

1. Alat 

- Laminary Air Flow Cabinet  

- Tissue Culture Flask (TCF) 

- Mikroplate 96 sumuran 

- Pipet mikro 

- Inkubator CO2 

- Sentrifuse 

- Mikroskop inverted 

- Mikroskop cahaya 

- Improved Neubeuer haemocytometer 
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- Shoxlet 

 2. Bahan  

- Serbuk Umbi Bawang Dayak 

- Galur sel kanker  payudara T47D 

- MCF7 

- Petroleum eter 

- Alkohol absolute ( 96 % ) 

 

F. Cara Kerja :  

Kultur sel T47D, MCF7,uji sitotoksisitas dan persiapan kultur sel guna penentuan 

tingkat ekspresi p53 mutan : 

a. Kultur galur sel kanker payudara T47D pada media RPMI 1640, yang diperkaya FBS 

(Fetal Bovine Serum), 10%, Antibiotik (Penstrep 1%) dan anti fungal (Amphotericin 1 

%). 

b.  Starvasi dilakukan setelah sel pada tahap (a) tumbuh, dilaksanakan dengan 

menumbuhkan sel ke dalam media RPMI 1640 dengan FBS 0,05 %, berikut antibiotik 

dan anti fungi. Tahapan ini bertujuan untuk menyamakan umur sel pada saat perlakuan. 

c.  Uji penghambatan pertumbuhan dan kematian sel dilaksanakan dengan perlakuan 

ekstrak batang bawang dayak fraksi etanol dan petroleum eter dengan variasi 

konsentrasi yang ditentukan kemudian. 

d.  Setelah LC50 ditentukan untuk masing-masing perlakuan sesuai dengan rumus Abott 

yang dilanjutkan dengan analisis probit, maka sel T47D ditumbuhkan pada media 

RPMI lengkap yang pada 30 well microplate dengan kepadatan  5.000 sel / 250 ul 
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media / well dengan perlakuan masing-masing ekstrak dengan konsentrasi di bawah 

nilai LC50 dengan diberi alas tissue culture cover slips steril, dengan diameter : 13 mm, 

selama 3 hari (72 jam) 

e.   Setelah 3 hari dikulturkan, tissue culture cover slips yang telah terlekati penuh oleh sel 

kanker payudara T47D dan MCF7 difiksasi menggunakan metanol dan siap untuk 

dilaksanakan immunositokimia dengan menggunakan monoklonal anti bodi anti human 

p53 mutan. Sistem deteksi yang digunakan adalah Avidin Biotin Compleks. 

f.  Perhitungan tingkat ekspresi p53 mutan dilaksanakan dengan menentukan prosentase 

jumlah sel positif p53 mutan pada tiap lapang pandang, pada perbesaran 400 kali. 

Lapang pandang yang digunakan sebanyak 9 lapang pandang tiap slide. 

g.  Sel dengan ekspresi p53 mutan positif ditandai dengan warna kuning keemasan hingga 

coklat pada inti sel dan sitoplasma sel T47D.  

 

G. Variabel Penelitian  

a.   Variabel independent 

fraksi etanolik dan fraksi petroleum eter umbi bawang dayak. 

b.   Variabel dependent   

prosentase tingkat ekspresi p53 mutan sel T47D. 

 

H. Definisi Operasional 

1. Ekstrak umbi bawang dayak merupakan : ekstrak Etanolik yang didapatkan dengan cara 

mengekstraksi 3 gram kering umbi bawang dayak dengan etanol  atau petroleum eter 

sebanyak 10 ml, pada suhu 50ºC selama 5 menit. 
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2.  Konsentrasi dosis adalah banyaknya ekstrak umbi bawang dayak ekstrak etanolik, 

petroleum eter dalam larutan media kultur sel yang akan dimasukkan kedalam mikrowell 

plate dengan konsentrasi bertingkat sebanyak tujuh konsentrasi yang ditentukan secara 

serial berdasarkan percobaan pendahuluan sebelumnya. 

3.  LC50 (Lethal Consentration) aktivitas sitotoksik secara in vitro adalah konsentrasi 

ekstrak yang menyebabkan kematian 50% sel kanker payudara T47D pada kultur. 

4. Prosentase tingkat ekspresi p53 mutan adalah prosentase jumlah sel positif yang 

mengekspresikan warna kuning keemasan hingga coklat tua sebagai reaksi enzimatis 

antara enzim peroksidase dan DAB (Diamino benzidine) sebagai substrat enzim. Reaksi 

enzimatis mengikuti reaksi imunologis yang terjadi antara antigen (dalam hal ini p53 

mutan) dan Monoklonal antibodi anti human p53. 

 

I. Analisis Data : 

Analisis data diolah dengan menggunakan SPSS 15, Jenis analisis yang digunakan 

adalah : 

1. Uji Kolmogorov Smirnov untuk menguji data apakah data berdistribusi normal atau tidak. 

2. Analisis regresi korelasi linier untuk menguji pengaruh pemberian fraksi etanolik bawang 

dayak terhadap tingkat ekspresi p53 mutan. 

3. Analisis regresi korelasi linier untuk menguji pengaruh pemberian fraksi petroleum eter 

bawang dayak terhadap tingkat ekspresi p53 mutan. 

4. Uji T-test untuk menguji perbedaan potensi penghambatan tingkat ekspresi p53 mutan 

antara fraksi etanolik dan fraksi petroleum eter umbi bawang dayak (Eleutherine 

palmifolia (L), Merr).  
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J. Bagan Alur Kerja :  

Secara Umum 

1. Persiapan ekstrak  umbi bawang dayak sampai dengan uji aktivitas anti-kanker: 

Umbi bawang dayak 

 

       Dikeringkan  

 

Dibuat serbuk kering 

 

Gambar 2.14 : Bagan alur kerja persiapan ekstrak umbi bawang dayak. 

Keterangan bagan : Umbi bawang dayak dikeringkan dibuat menjadi serbuk kering, dilakukan 

ekstraksi dengan petroleum eter didapatkan ekstrak PE dilakukan uji aktivitas anti tumor melalui 

penekanan terhadap ekspresi p53mutan. Sedangkan ampasnya dikeringkan dan diekstraksi 

dengan etnol 96% didapatkan ekstrak etanolik dan dilakukan uji aktivitas anti-tumor melalui 

penekanan tingkat ekspresi p53 mutan 

Ekstraksi dengan PE 

Ampas 
(dikeringkan) 

        Diekstraksi dengan Etanol 

Ekstraksi Etanol 

Ekstrak Petroleum 
Eter 

UJI AKTIVITAS ANTI-TUMOR  MELALUI 
PENEKANAN TINGKAT EKSPRESI p53 Mutan 
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2. Uji aktifitas anti-kanker : 

 

Ekstrak umbi Bawang      Ekstrak umbi Bawang Dayak 

Dayak (Fraksi Etanolik)     (Fraksi Petrolium Eter) 

 

     

 

Kultur sel T47D      Kultur MCF7 

      (p53mutan)      (p53 wild type) 

 

 

Uji Sitotoksisitas                                                                           Uji Sitotoksisitas 

 Fraksi Etanolik -  Petroleum Eter    Fraksi Etanolik -  Petroleum Eter 

                    

          

Imunositokimia p53 mutan              Imunositokimia p53 mutan 

 

 

                   

 

 

 
                 Analisis Statistik :   Kontrol Negatif                                                          
              Uji Kolmogorov Smirnov 
               Regresi-korelasi linier 
                        Uji T-test 

Gambar 2.15 : Bagan uji aktivitas anti-kanker. 
 
Keterangan bagan : Ekstrak umbi bawang dayak fraksi etanolik- fraksi petroleum eter dilakukan 

kultur sel T47D dan MCF7, kemudian dilakukan uji sitotoksisitas dan dilakukan imunositokimia 

p53 mutan. Ditentukan prosentase p53 mutan masing –masing, pada perlakukan hasil kultur 

% p53 mutan % p53 mutan 
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MCF7 digunakan sebagai kontrol pengecatan sedangkan perlakuan hasil kultur sel T47D 

dilakukan analisis statistik (Uji Kolmogorov Smirnov, Regresi-korelasi linier, Uji T-test). 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan galur sel kanker payudara T47D. Uji sitotoksisitas pemberian 

ekstrak umbi bawang dayak (Eleutherine palmifolia (L), Merr)  menggunakan fraksi etanolik 

dan fraksi petroleum eter. Penekanan tingkat ekspresi p53 mutan sel T47D fraksi etanolik dan 

fraksi petroleum eter ditentukan pada konsentrasi di bawah LC50. LC50 fraksi petroleum eter dan 

fraksi etanolik dijabarkan pada tabel 1 dibawah ini. 

Tabel 5.1.1 Tabulasi nilai LC50 Fraksi Etanolik dan Fraksi Petroleum Eter ekstrak umbi  
bawang dayak pada sel T47D. 

 
             Jenis     Sel Fraksi Etanolik 

LC50 (µg/ml ) 
Fraksi Petroleum Eter 

LC50 (µg/ml ) 
T47D 125 31,25 

 

Pengujian ekspresi p53 mutan Fraksi Etanolik ekstrak umbi bawang dayak (Eleutherine 

palmifolia (L), Merr) dilaksanakan pada serial konsentrasi LC50 dan di bawah LC50, sebagai 

berikut : 0 µg/ml; 15,62 µg/ml; 31,25 µg/ml; 62,50 µg/ml; 125 µg/ml. 

Pengujian ekspresi p53 mutan Fraksi Petroleum Eter ekstrak umbi bawang dayak ( 

Eleutherine palmifolia (L), Merr) dilaksanakan pada serial konsentrasi di bawah LC50 sebagai 

berikut : 0 µg/ml; 3,90 µg/ml; 7,81 µg/ml; 15,62 µg/ml; 31,25 µg/ml.  

 

 

 

Foto hasil kultur  5.2 
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Foto 5.2.1 : Hasil imunostaning ekspresi p53 mutan
MCF7 perlakuan fraksi etanolik konsentrasi 0 
(Eleutherine palmifolia (L), Merr) pembesaran 

 

Foto 5.2.2 : Hasil imunostaning ekspresi p53 muta
MCF7 perlakuan fraksi etanolik konsentrasi 7,81 
dayak (Eleutherine palmifolia (L), Merr)
 

1 : Hasil imunostaning ekspresi p53 mutan negatif pada hasil kultur sel 
MCF7 perlakuan fraksi etanolik konsentrasi 0 µg/ ml ekstrak umbi bawang dayak 

(L), Merr) pembesaran 400 x 

.2 : Hasil imunostaning ekspresi p53 mutan negatif pada hasil kultur sel 
MCF7 perlakuan fraksi etanolik konsentrasi 7,81 µg/ ml ekstrak umbi bawang 

(L), Merr) pembesaran 400 x 

   

  

pada hasil kultur sel 
g/ ml ekstrak umbi bawang dayak 

pada hasil kultur sel 
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Foto 5.2.3 : Hasil imunostaning ekspresi p53
MCF7 perlakuan fraksi etanolik konsentrasi 15,62 
dayak (Eleutherine palmifolia (L), Merr)

 

Foto 5.2.4 : Hasil imunostaning ekspresi p53 mutan negatif 
MCF7 perlakuan fraksi etanolik konsentrasi 31,25
dayak (Eleutherine palmifolia (L), Merr)

 
 

sil imunostaning ekspresi p53 mutan negatif pada hasil kultur sel 
lakuan fraksi etanolik konsentrasi 15,62 µg/ ml ekstrak umbi bawang 

(L), Merr) pembesaran 400x 

imunostaning ekspresi p53 mutan negatif pada hasil kultur sel 
MCF7 perlakuan fraksi etanolik konsentrasi 31,25 µg/ ml ekstrak umbi bawang 

(L), Merr) pembesaran 400 x 

 

                 

pada hasil kultur sel 
g/ ml ekstrak umbi bawang 
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Foto 5.2.5 : Hasil imunostaning ekspresi p53 mutan 
MCF7 perlakuan fraksi etanolik konsentrasi 62,50 
dayak (Eleutherine palmifolia (L), Merr)

 

Foto 5.2.6 : Hasil imunostaning ekspresi p53 mutan 
sel MCF7 perlakuan fraksi petroleum eter konsentrasi 0 
bawang dayak (Eleutherine palmifolia
 

 

 

asil imunostaning ekspresi p53 mutan negatif pada hasil kultur sel 
MCF7 perlakuan fraksi etanolik konsentrasi 62,50 µg/ ml ekstrak umbi bawang 

(L), Merr) pembesaran 400 x 

asil imunostaning ekspresi p53 mutan negatif pada hasil kultur 
sel MCF7 perlakuan fraksi petroleum eter konsentrasi 0 µg/ ml ekstrak umbi 

Eleutherine palmifolia (L), Merr) pembesaran 400 x. 

 

 

pada hasil kultur sel 
g/ ml ekstrak umbi bawang 

pada hasil kultur 
g/ ml ekstrak umbi 
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Foto 5.2.7 : Hasil imunostaning ekspresi p53 mutan 
MCF7 perlakuan fraksi petroleum eter konsentrasi 1,95 
bawang dayak (Eleutherine palmifolia

 

Foto 5.2.8 : Hasil imunostaning ekspresi p53 mutan 
MCF7 perlakuan fraksi petroleum eter konsentrasi  3,90 
bawang dayak (Eleutherine palmifolia

 

asil imunostaning ekspresi p53 mutan negatif pada hasil kultur sel 
MCF7 perlakuan fraksi petroleum eter konsentrasi 1,95 µg/ ml ekstrak umbi 

Eleutherine palmifolia (L), Merr) pembesaran 400 x 

asil imunostaning ekspresi p53 mutan negatif pada hasil kultur sel 
MCF7 perlakuan fraksi petroleum eter konsentrasi  3,90 µg/ ml ekstrak umbi 

Eleutherine palmifolia (L), Merr) pembesaran 400x  

                   

 

pada hasil kultur sel 
g/ ml ekstrak umbi 

pada hasil kultur sel 
g/ ml ekstrak umbi 
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Foto 5.2.9 : Hasil imunostaning ekspresi p53 mutan 
sel MCF7 perlakuan fraksi petroleum eter konsentrasi 7,81 
umbi bawang dayak (Eleutherine palmifolia

Foto 5.2.10 : Hasil imunostaning ekspresi p53 mutan 
sel MCF7 perlakuan fraksi petroleum eter konsentrasi 15,62 µg/ ml ekstrak 
umbi bawang dayak (Eleutherine palmifolia

 

9 : Hasil imunostaning ekspresi p53 mutan negatif pada hasil kultur 
sel MCF7 perlakuan fraksi petroleum eter konsentrasi 7,81 µg/ ml ekstrak 

Eleutherine palmifolia (L), Merr) pembesaran 400x 

nostaning ekspresi p53 mutan negatif pada hasil kultur 
sel MCF7 perlakuan fraksi petroleum eter konsentrasi 15,62 µg/ ml ekstrak 

Eleutherine palmifolia (L), Merr) pembesaran 400x. 

                    

 

pada hasil kultur 
g/ ml ekstrak 

pada hasil kultur 
sel MCF7 perlakuan fraksi petroleum eter konsentrasi 15,62 µg/ ml ekstrak 
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Foto 5.2.12 : Hasil imunostaning ekspresi p53 mutan 
T47D perlakuan fraksi etanolik konsentrasi 15,62 
dayak (Eleutherine palmifolia (L), Merr) pembesaran  4

Foto 5.2.11 : Hasil imunostaning ekspresi p53 mutan 
sel T47D perlakuan fraksi etanolik konsentrasi  0 
dayak (Eleutherine palmifolia (L), Merr) perbesaran 
mutan ditunjukan dengan warna inti kecoklatan.
 

                  

 

12 : Hasil imunostaning ekspresi p53 mutan positif pada hasil kultur sel 
T47D perlakuan fraksi etanolik konsentrasi 15,62 µg/ ml ekstrak umbi bawang 

(L), Merr) pembesaran  400 x. 

.11 : Hasil imunostaning ekspresi p53 mutan positif  pada hasil kultur 
akuan fraksi etanolik konsentrasi  0 µg/ ml ekstrak umbi bawang 

(L), Merr) perbesaran 400 x. Sel positif p53 
mutan ditunjukan dengan warna inti kecoklatan. 

                      

 

pada hasil kultur sel 
g/ ml ekstrak umbi bawang 
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 Foto 5.2.14 : Hasil imunostaning ekspresi p53 mutan 

sel T47D perlakuan fraksi etanolik konsentrasi 62,50 µg/ ml ekstrak umbi 
bawang dayak (Eleutherine palmifolia

Foto 5.2.13 : Hasil imunostaning ekspresi p53 mutan 
sel T47D perlakuan fraksi etanolik konsentrasi 31,25 µg/ ml ekstrak umbi 
bawang dayak (Eleutherine palmifolia

                         

 

asil imunostaning ekspresi p53 mutan positif pada hasil kultur 
sel T47D perlakuan fraksi etanolik konsentrasi 62,50 µg/ ml ekstrak umbi 

Eleutherine palmifolia (L), Merr) pembesaran 400 x 

asil imunostaning ekspresi p53 mutan positif, pada hasil kultur 
anolik konsentrasi 31,25 µg/ ml ekstrak umbi 

Eleutherine palmifolia (L), Merr) pembesaran 400 x 
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Foto 5.2.16 : Hasil imunostaning ekspresi p53 mutan
kultur sel T47D perlakuan fraksi petroleum eter konsentrasi 0 
ekstrak umbi bawang dayak (Eleutherine palmifolia
400x. Sel positif p53 mutan ditunjukan dengan warna inti kecoklatan.

 

Foto 5.2.15 : Hasil imunostaning ekspresi p53 mutan 
kultur sel T47D perlakuan fraksi etanolik 
umbi bawang dayak (Eleutherine palmifolia

 

 

sil imunostaning ekspresi p53 mutan positif pada hasil 
kultur sel T47D perlakuan fraksi petroleum eter konsentrasi 0 µg/ ml pada 

Eleutherine palmifolia (L), Merr) perbesaran 
. Sel positif p53 mutan ditunjukan dengan warna inti kecoklatan. 

asil imunostaning ekspresi p53 mutan positif pada hasil 
kultur sel T47D perlakuan fraksi etanolik konsentrasi 125 µg/ ml ekstrak 

Eleutherine palmifolia (L), Merr) pembesaran 400 x. 
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Foto 5.2.18 : Hasil imunostaning ekspresi p53 mutan 
sel T47D perlakuan fraksi petroleum eter konsentrasi 7,8 µg/ ml pada ekstrak 
umbi bawang dayak (Eleutherine palmifolia

 

Foto 5.2.17 : Hasil imunostaning ekspresi p53 mutan 
sel T47D perlakuan fraksi petroleum eter konsentrasi 3,90 µg/ ml pada ekstrak 
umbi bawang dayak (Eleutherine palmifoli
kecokatan, negatif kebiruan. 

 

 

                      

asil imunostaning ekspresi p53 mutan positif pada hasil kultur 
sel T47D perlakuan fraksi petroleum eter konsentrasi 7,8 µg/ ml pada ekstrak 

Eleutherine palmifolia (L), Merr) perbesaran 400 x. 

asil imunostaning ekspresi p53 mutan positif pada hasil kultur 
sel T47D perlakuan fraksi petroleum eter konsentrasi 3,90 µg/ ml pada ekstrak 

Eleutherine palmifolia (L), Merr) perbesaran 400x. Positif 

                       

pada hasil kultur 
sel T47D perlakuan fraksi petroleum eter konsentrasi 3,90 µg/ ml pada ekstrak 

Positif 
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Foto 5.2.20 :  Hasil imunostaning ekspresi p53 mutan 
sel T47D perlakuan fraksi petroleum eter konsentrasi 31,25 µg/ ml ekstrak 
umbi bawang dayak (Eleutherine pal

 

Foto 5.2.19 : Hasil imunostaning ekspresi p53 mutan 
sel T47D perlakuan fraksi petroleum eter konsentrasi 15,62 µg/ ml ekstrak umbi 
bawang dayak (Eleutherine palmifolia

 

 

                        

asil imunostaning ekspresi p53 mutan positif pada hasil kultur 
sel T47D perlakuan fraksi petroleum eter konsentrasi 31,25 µg/ ml ekstrak 

Eleutherine palmifolia (L), Merr) perbesaran 400 x. 

asil imunostaning ekspresi p53 mutan positif pada hasil kultur 
sel T47D perlakuan fraksi petroleum eter konsentrasi 15,62 µg/ ml ekstrak umbi 

Eleutherine palmifolia (L), Merr) perbesaran 400 x. 
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Hasil penentuan prosentase ekspresi p53 mutan fraksi etanolik dan petroleum eter terangkum 
pada Tabel 5. 1.2 dan Tabel 5.1.3 berikut ini : 

 
      Tabel  5.1.2 Tabulasi hasil Pengamatan Prosentase p53 mutan pada sel T47 D pada   

pemberian Fraksi Etanolik ekstrak umbi bawang dayak (Eleutherine 
palmifolia (L), Merr). 

Subyek n Rerata 
( % ) 

TE 0 
( Konsentrasi 0 µg/ml ) 

30 36,11 

TE 1 
( Konsentrasi 15,625 µg/ml )  

30 28,32 

TE 2 
( Konsentrasi 31,25 µg/ml )   

30 27,46 

TE 3 
( Konsentrasi 62,5 µg/ml )  

30 19,67 

TE 4 
( Konsentrasi 125 µg/ml )  

30 11,02 

 
 
Tabel  5.1.3 Tabulasi hasil Pengamatan Prosentase p53 mutan pada sel  T47 D 

pada pemberian Fraksi Petroleum Eter ekstrak umbi bawang  
dayak ( Eleutherine palmifolia (L), Merr). 

 

 
 

Subyek n Rerata 
( % ) 

PE 0 
( Konsentrasi 0 µg/ml ) 

30 26,16 

PE 1 
( Konsentrasi 3,90625 µg/ml )  

30 25,29 

PE 2 
( Konsentrasi 7,8125 µg/ml )   

30 22,70 

PE 3 
( Konsentrasi 15, 625 µg/ml )  

30 22,27 

PE 4 
( Konsentrasi 31,25 µg/ml )  

30 15,78 
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Hasil analisis prosentase p53 mutan pada sel T47D pada pemberian fraksi etanolik dan fraksi 

petroleum eter ekstrak umbi bawang dayak (Eleutherine palmifolia (L), Merr) dengan 

menggunakan uji  T- test (SPSS 15) : tidak terdapat perbedaan potensi antara pemberian 

ekstrak umbi bawang dayak (Eleutherine palmifolia (L), Merr) fraksi etanolik dan fraksi 

petroleum eter dalam menekan ekspresi p53 mutan galur sel kanker payudara T47D secara in 

vitro.  

B. Analisis Data : 

1. Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji kolmogorov 
smirnov. 

 
Hasil uji kolmogorov smirnov untuk fraksi etanolik bawang dayak 
 
Tabel 5.1.4 : Uji Kolmogorov Smirnov Fraksi Etanolik umbi bawang dayak 
 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
konsentrasi

etanolik 
prosentaseEta

nolik 
N 5 5 

Normal Parameters(a,b) 
Mean 46.8740 24.5160 
Std. Deviation 49.41138 9.52870 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .224 .221 
Positive .224 .145 
Negative -.171 -.221 

Kolmogorov-Smirnov Z .501 .495 
Asymp. Sig. (2-tailed) .963 .967 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

 
Didapatkan data dari uji diatas berdistribusi normal 
 
 
Hasil uji kolmogorov smirnov untuk fraksi petroleum eter bawang dayak 
 
Tabel 5.1.5: Uji Kolmogorov Smirnov Fraksi Petroleum Eter umbi bawang dayak 

  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

  konsentrasiPE prosentasePE 
N 5 5 
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Normal Parameters(a,b) 
Mean 11.7160 22.4400 
Std. Deviation 12.35344 4.07471 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .224 .283 
Positive .224 .181 
Negative -.171 -.283 

Kolmogorov-Smirnov Z .501 .634 
Asymp. Sig. (2-tailed) .963 .817 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

 
Didapatkan data dari uji diatas berdistribusi normal 

 
 
 
 
2.     Uji pengaruh pemberian ekstrak bawang dayak (Eleutherine palmifolia (L), Merr) 

fraksi etanolik pada penekanan tingkat ekspresi p53 mutan galur sel kanker 
payudara T47D secara in vitro  

 
Hasil analisis regresi (SPSS 15) dijelaskan pada tabel berikut ini : 

           Tabel 5.1.6 : Hasil analisis regresi Fraksi Etanolik  
 
 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

95% Confidence 
Interval for B 

    B 
Std. 
Error Beta   

Lower 
Bound  

Upper 
Bound 

1 (Constant) 170.975 16.857   10.143 .002 117.329 224.622 
  prosentaseEtanolik -5.062 .649 -.976 -7.794 .004 -7.129 -2.995 

a  Dependent Variable: konsentrasietanolik 
 
Terdapat hubungan antara konsentrasi fraksi etanolik ekstrak umbi bawang dayak dengan 

ekspresi p53 mutan, dimana peningkatan konsentrasi akan terjadi penekanan ekspresi p53 mutan 

dengan persamaan : Y = 170.975 – 5,062X dan grafik sebagai berikut :                           
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3.    
Uji 
penga
ruh 
pemb
erian 
ekstr
ak 
bawa
ng 
daya
k 
(Eleut
herin
e 
palmi
folia 
(L), 
Merr
) 

fraksi petroleum eter pada penekanan tingkat ekspresi p53 mutan galur sel kanker 
payudara T47D secara in vitro  

 

Hasil analisis regresi (SPSS 15) dijelaskan pada tabel berikut ini : 

 Tabel 5.1.7 : Hasil analisis regresi Fraksi Petroleum Eter  
 

 
 

Terdapat hubungan antara konsentrasi fraksi petroleum eter ekstrak umbi bawang dayak 

dengan ekspresi p53 mutan, dimana peningkatan konsentrasi fraksi petroleum eter akan 

Coefficientsa

78.494 7.606 10.321 .002 54.290 102.698

-2.976 .335 -.982 -8.895 .003 -4.041 -1.911

(Constant)
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diikuti penekanan ekspresi p53 mutan dengan persamaan Y = 78.494 – 2.976X dan grafik 

sebagai berikut : 

              
 4.   

Uji 
perbed

aan 
potensi 
pengha
mbatan 
ekspres
i p53 

mutan 
sel 

T47D 
antara 

perlaku
an 

fraksi 
etanoli

k dan 
petrole

um eter 
dilaksa
nakan 

dengan uji T-test.   
           

Tabel 5.1.8 : Hasil analisis uji T-test fraksi etanolik– fraksi petroleum eter : 
 
  

 
 

                                                  

 Hasil pengamatan prosentase p53 mutan pada sel T47D pada pemberian fraksi etanolik 

dan fraksi petroleum eter ekstrak umbi bawang dayak (Eleutherine palmifolia (L), Merr) 

Paired Samples Test

2.07600 5.88875 2.63353 -5.23585 9.38785 .788 4 .475
prosentaseET -
prosentasePE

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper
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Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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dengan menggunakan uji  T- test (SPSS 15) didapatkan α = 0,475. Jadi tidak terdapat 

perbedaan potensi antara pemberian ekstrak umbi bawang dayak (Eleutherine palmifolia 

(L), Merr) fraksi etanolik dan fraksi petroleum eter dalam menekan ekspresi p53 mutan 

galur sel kanker payudara T47D secara in vitro.  
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian pemberian ekstrak umbi bawang dayak (Eleutherine palmifolia (L), 

Merr) fraksi etanolik dan fraksi petroleum eter dibuktikan dengan uji korelasi regresi terdapat 

hubungan antara konsentrasi fraksi etanolik ekstrak umbi bawang dayak dengan ekspresi p53 

mutan, dimana peningkatan konsentrasi akan terjadi penekanan ekspresi p53 mutan secara in 

vitro. Hal ini sesuai dengan grafik korelasi regresi bahwa pada konsentrasi tertentu ekspresi p53 

mutan menunjukkan gambaran stasioner yaitu pada konsentrasi 0 ekspresi p53 mutan sangat 

tinggi dan pada konsentrasi LC50, dan diatasnya terdapat penekanan terhadap ekspresi p53 

mutan.   

Pada uji anova satu jalur fraksi etanolik dan petroleum eter mampu menekan tingkat 

ekspresi p53 mutan galur sel kanker payudara T47D secara in vitro. Dengan tertekannya ekpresi 

p53 mutan ini akan memacu proses apoptosis dan juga terjadi siklus sel yang terhambat/ cell 

cycle arrest yang memberikan kesempatan bagi sel untuk melakukan repair DNA sesuai dengan 

efek seluler downstream akibat dari aktifator upstream yang menyebabkan kerusakan DNA.  

Uji T-test membuktikan tidak terdapat perbedaan potensi antara pemberian ekstrak umbi 

bawang dayak (Eleutherine palmifolia (L), Merr) fraksi etanolik dan fraksi petroleum eter dalam 

menekan ekspresi p53 mutan galur sel kanker payudara T47D secara in vitro. Hal ini 

menunjukkan bahwa baik fraksi etanolik dan petroleum eter mampu menekan tingkat ekspresi 

p53 mutan dengan konsentasi yang berbeda dan keduanya menunjukkan dapat digunakan 

sebagai terapi herba anti-kanker. 
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   Penelitian ini membuktikan bahwa kematian sel kanker payudara T47D dan MCF7 

disebabkan karena adanya induksi bahan aktif yang terkandung dalam kedua jenis fraksi umbi 

bawang dayak yang diuji . Pemberian kedua fraksi ekstrak umbi bawang dayak mengurangi 

aktivasi oncogene, memacu terjadinya apoptosis, kemungkinan terjadi aktivasi proses DNA 

repair. Hal ini ditujukan dengan semakin kecilnya prosentase ekspresi p53 mutan pada sel T47D 

dengan pemberian konsentrasi baik fraksi etanolik maupun fraksi Petroleum eter umbi bawang 

dayak. 

Penelitian ini membuktikan bahwa bahan aktif yang terlarut dalam etanol dan petroleum 

eter ekstrak umbi bawang dayak (Eleutherine palmifolia (L), Merr) berpotensi sebagai anti-

kanker setidaknya dalam hal mendukung terhentinya siklus sel, apoptosis,dan  reparasi DNA. 

Apoptosis yang terjadi dapat dipacu oleh penekanan p53 mutan atau peningkatan kanker 

supressor gen yang lain atau dapat juga melalui jalur lain selain dari kedua hal tersebut.  Dalam 

penelitian ini dipakai fraksi etanolik dan petroleum eter dari ekstrak umbi bawang dayak karena 

sesuai dengan penelitian Aulia, 2003 yang memakai kedua fraksi tersebut sebagai anti bakteri 

dan telah dibuktikan juga kandungan dari ekstrak umbi bawang dayak menggunakan kedua 

fraksi tersebut mempunyai senyawa yang berpotensi sebagai anti kanker. 

 Adanya akumulasi dari protein p53 yang terjadi akibat adanya kerusakan DNA 

memegang peranan penting di dalam repair DNA. Protein p53 akan merangsang 

keluarnya p21 yang dapat mengakibatkan terjadinya cell cycle arrest. Cell cycle arrest ini 

dapat memberikan waktu bagi sel untuk melakukan repair DNA yang mengalami 

kerusakan sehingga apabila berhasil sel dapat berproliferasi secara normal. Apabila 

terjadinya kerusakan sel hebat dan tidak bisa dilakukan repair, maka jalur apoptosis akan 

diaktifkan untuk mengeliminasi sel yang mengalami kerusakan. Apabila normal repair 

DNA tidak terjadi karena terjadi mutasi dari p53, maka sel dapat berproliferasi secara 

abnormal dan dapat terjadi keganasan. p53 dapat merangsang apoptosis dengan 

merangsang expresi dari gen pro apoptosis seperti Bax, Fas/Apo-1, Death Reseptor 5 (DR5) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



atau insulin Like Growth Fator-Binding Protein 3 (IGF-BP3), atau dengan merangsang 

expresi gen anti apoptosis seperti Bcl-2, celluler inhibitor of Apoptosis Protein 2 (c-IAP2) 

dan Neuronal Apoptosis Inhibitory Protein 1 (NAIP1). Jika Apoptosis tidak terjadi karena 

terjadi mutasi dari p53 atau disregulasi dari interaksi Fas-FasL maka sel dapat 

berkembang kearah keganasan. Aktivitas protein p53 sebagai kanker supresor dapat 

diturunkan atau dihambat oleh protein Mdm2 yaitu suatu ligase ubiquitin yang dapat 

memberi tanda untuk terjadi proteolisis yang mengakibatkan terjadinya degradasi dari 

p53 menjadi lebih cepat. Mdm2 juga memodifikasi aktifitas p53 karena terikat pada 

domain transaktivasi p53 pada N-terminus dan transport protein pada sitoplasma, jauh 

dari DNA nuklear sehingga aktifitas p53 sebagai suatu faktor transkripsi tidak dapat 

dijangkau. Gen Mdm2 itu sendiri juga diaktifkan oleh p53 sehingga dapat memberikan 

umpan balik negatif (negative autoregulatory loop) (Chen F et all, 2000). 

Tidak berfungsinya kontrol checkpoint yang mengakibatkan gagalnya respon 

penghentian siklus sel pada sel kanker juga dapat menjadi target potensial terapi antikanker 

(Abrahamson, et all 1995). Sel dengan kontrol checkpoint yang rusak lebih sensitif terhadap 

perubahan genotoksik atau kerusakan mikrotubular. Kontrol checkpoint berfungsi untuk 

memastikan bahwa kromosom utuh dan tahap-tahap kritis siklus sel telah sempurna sebelum 

memasuki tahap selanjutnya (Alfred, 1997). Pengaturan checkpoint tersebut melibatkan aktivasi 

dan degradasi cyclin, aktivasi cyclin dependent kinases (CDKs), cyclin-dependent kinase 

inhibitor (CDKIs). Interaksi diantara ketiga kelas protein tersebut berperan mengontrol berbagai 

tahap siklus sel, mencegah sel ke tahap selanjutnya jika terjadi kerusakan DNA melalui 

mekanisme checkpoint dan deregulasi proses ini berperan dalam kejadian kanker (Dyson, 1998). 

Proses apoptosis dibedakan menjadi dua jalur, yaitu jalur ekstrinsik atau death receptor 

(DR) dan intrinsik atau jalur mitokondria. DR pathway dimulai dengan pengaktifan tumour 

necrosis factor receptor (TNFR), yang meliputi Fas, DR 4, TNFR I dan TNFR II. Fas 

menginduksi apoptosis melalui dua jalur. Jalur pertama dengan mengikat ligan. Ikatan ligan 
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mengaktifkan reseptor TNFRI dan Fas untuk menarik dan mengikat Protein death effector 

Fadd/Mort-1. Ikatan Fadd/Mort-1 menarik procaspase 8. Procaspase 8 diubah menjadi bentuk 

aktifnya yaitu caspase 8 dan dilepaskan kembali ke dalam sitosol. Caspase 8 akan 

memecah dan mengaktifkan caspase 3. Jalur kedua lewat jalur alternatif sinyal transduksi. 

Reseptor Fas berikatan dengan protein adapter yang akan mengaktifkan mitogen activating 

protein (MAP) kinase dan memicu kaskade fosforilasi yang  meningkat pada aktivasi c-Jun N 

terminal kinase (JNK). JNK yang teraktivasi memfosforilasi substrat seperti c-Jun dan p53 dan 

menginduksi apoptosis lewat berbagai mekanisme, meliputi modifikasi dan pengaturan protein 

pada famili Bcl-2 Disamping hal tersebut di atas aktifasi apoptosis bisa terjadi melalui jalur 

intrinsik. Pada jalur ini inisiasi apoptosis ditimbulkan oleh produk biokimia yang berasal dari 

intraseluler stress, seperti oksidatif stress, perubahan redoks, ikatan kovalen, peroksidase lipid. 

Bahan-bahan tersebut memberikan sinyal kepada mitokondia sehingga menyebabkan  perubahan 

pada mitokondria yang dimulai dengan terbukanya membran bagian luar diikuti pembengkakan 

matriks dan hilangnya potensial membrane yang menyebabkan keluarnya protein-protein 

mitokondria termasuk cytochrome-c. Apoptosis akan menghasilkan apoptotic bodies yang terdiri 

dari fragmen sisa-sisa sel yang akan difagositosis oleh sistem retikuloendotelial di sekitarnya. 

Proses apoptosis tersebut dikendalikan oleh dua perangkat gen yang berfungsi 

antagonistik yaitu memacu dan menghambat. Termasuk gen yang memacu proses apoptosis 

adalah p53, pRB dan E2F, yang mana protein gen ini lebih berperan dalam siklus sel. Ketika 

terjadi kerusakan DNA maka p53 akan teraktivasi dan mengaktifkan p21 yaitu suatu CDK 

Inhibitor. P21 ini akan mengikat dan menginaktifkan kompleks CDK4 yang akan menyebabkan 

fosforilasi Rb terhambat dan pelepasan faktor transkripsi E2F terhenti sehingga siklus sel 

terhenti pada tahap G1-S. Saat siklus sel terhenti, DNA mempunyai kesempatan untuk 
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memperbaiki diri sebelum memasuki tahap pembelahan selanjutnya. Jika kerusakan DNA 

berat dan tidak bisa direparasi maka sel akan memasuki jalur apoptosis. Komplek E2F 

dengan pRB merupakan komplek stabil untuk mengaktivasi berbagai promoter untuk sintesis 

DNA. Pada kondisi tanpa adanya sinyal pertumbuhan pRB dalam keadaan hipofosforilasi. Pada 

keadaan hipofosforilasi pRB berikatan dengan E2F dan HDAC (histone deacetylase) dan 

menginaktifkan faktor transkripsi E2F. Ikatan antara pRB dengan HDAC dan E2F diatur oleh 

fosforilasi serine/threonine. E2F merupakan faktor transkripsi cyclin E, cyclin A dan protein-

protein lain yang terlibat dalam siklus sel. Fosforilasi tahap pertama oleh cyclin D/CDK 4, dalam 

stimulus growth factor, melepaskan HDAC dari kompleks HDAC-pRB-E2F. Fosforilasi tahap 

berikutnya oleh cyclin E/CDK 2 melepaskan E2F dari pRB. E2F yang dihasilkan akan 

menginduksi transkripsi gen seperti DNA polymerase dan thymidin kinase yang diperlukan untuk 

masuk dalam fase S. 

Dari uraian diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa proses apoptosis dapat dipacu oleh 

berbagai faktor, baik dari jalur ekstrinsik maupun jalur intrinsik dan siklus sel juga diatur dan 

dipengaruhi oleh berbagai macam enzin maupun protein yang berperan sebagai kanker supressor 

gen. Sehingga dengan demikian penekanan ekspresi p53 mutan sel karsinoma payudara T47D 

pada uji dengan fraksi etanolik dan fraksi petroleum eter ekstrak bawang dayak, yang 

menunjukkan adanya penghambatan proliferasi sel dapat terjadi karena adanya apoptosis melalui 

jalur ekstrinsik atau instrinsik dan faktor mana saja yang mempengaruhinya. Proses apoptosis 

yang terjadi belum dapat ditentukan. Hal ini tentunya  perlu dilakukan uji lebih lanjut untuk 

mencari dan membuktikan faktor-faktor mana yang berpengaruh dalam penekanan ekspresi p53 

mutan galur sel kanker payudara. Pengembangan obat antikanker yang didasarkan pada regulasi 

siklus sel selanjutnya diarahkan pada penghambatan terjadinya proses pembelahan sel, dan 
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pemacu apoptosis sehingga senyawa atau protein yang diberikan pada penderita dapat 

mencegah sintesis DNA dan mitosis sehingga menghentikan proliferasi sel kanker. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

KESIMPULAN : 

 1. Pemberian konsentrasi dari ekstrak fraksi  etanolik umbi bawang dayak  (Eleutherine 

palmifolia (L), Merr) menekan tingkat ekspresi p53 mutan galur sel kanker payudara T47D 

secara in vitro. 

2.  Pemberian konsentrasi dari ekstrak fraksi petroleum eter umbi bawang dayak (Eleutherine 

palmifolia (L), Merr) menekan tingkat ekspresi p53 mutan galur sel kanker payudara T47D 

secara in vitro. 

3.  Tidak terdapat perbedaan potensi penekanan signifikan dari fraksi etanolik dan petroleum eter 

dari ekstrak umbi bawang dayak (Eleutherine palmifolia (L), Merr) terhadap penekanan 

ekspresi p53mutan pada sel kanker payudara T47D. 

 

SARAN : 

1. Dilanjutkan uji farmakokinetik dan farmakologik dalam lingkup sebagai anti-kanker dari 

berbagai bahan aktif ekstrak umbi bawang dayak (Eleutherine palmifolia (L), Merr) yang 

terlarut dalam etanol dan petroleum eter. 

2. Dilanjutkan penelitian dengan uji potensi sebagai imunostimulan dan anti oksidan yang lebih 

terperinci. 

3. Penelitian potensi khemopreventif fraksi etanolik dan fraksi petroleum eter ekstrak umbi 

bawang dayak (Eleutherine palmifolia (L), Merr) melalui jalur - jalur anti-tumorgenesis atau 

pro-apoptotik yang lain. 
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