
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Penyakit kanker merupakan  salah satu penyebab utama kematian global. 

Berdasarkan data World Health Organization (2010) angka kematian akibat 

kanker mencapai 13 persen (7,4 juta) dari semua kematian setiap tahunnya. 

Menurut laporan Riskesdas (2007) prevalensi kanker di Indonesia mencapai 4,3 

per 1000 penduduk dan menjadi penyebab kematian nomor tujuh (5,7%) setelah 

sroke, tuberkulosis, hipertensi, trauma, perinatal dan diabetes mellitus. Menurut 

laporan  SIRS (2008) kanker payudara menempati urutan pertama pada pasien 

rawat inap di seluruh RS di Indonesia yakni sebesar 18,4 persen disusul kanker 

leher rahim 10,3 persen (Syaifuddin, 2009). 

Pengobatan kanker pada umumnya sama, yakni salah satu atau kombinasi 

dari pembedahan, penyinaran(radioterapi), kemoterapi(sitotastik), peningkatan 

daya tahan tubuh dan pengobatan dengan hormon (Apantaku, 2002). Pengobatan 

tersebut masih memiliki kelemahan. Pembedahan tidak dapat dilakukan pada 

kanker stadium lanjut khususnya sel kanker yang sudah bermetastatis. 

Kemoterapi dapat menjadi salah satu alternatif pengendalian penyakit kanker, 

meskipun demikian kemoterapi memiliki efek samping dan toksisitas yang tinggi 

(Gibbs, 2000). 
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Seiring dengan perkembangan zaman, dibutuhkan pengobatan atau alternatif 

lain sebagai penanganan penyakit kanker yang lebih baik, yakni pengobatan yang 

bersifat noninvasif atau tidak merusak jaringan normal di sekitarnya. Menurut 

Akimoto (2010)  salah satu pengobatan kanker tersebut dapat melalui terapi 

fotodinamik. 

Terapi fotodinamik memiliki dua piranti yang terpenting, yaitu adanya 

fotosensitizer dan sumber cahaya. Fotosensitizer adalah senyawa kimia yang 

berguna untuk meningkatkan rangsangan cahaya terhadap suatu jaringan atau sel 

(Peng Zhang et al, 2007). Sumber cahaya yang digunakan adalah laser, karena 

laser memiliki berkas sinar yang kecil, terfokus, serta memiliki kohorensi dan 

intensitas yang tinggi.  

Ada perubahan yang terjadi pada jaringan ketika sinar laser diabsorbsi oleh 

permukaan jaringan (keras/lunak), yaitu terjadi 5 efek interaksi diantaranya adalah 

interaksi fotokimia (photochemical), interaksi fototermal (photothermal), 

fotoablasi (photoablation), interaksi produksi plasma (plasmainduced ablation), 

dan photodisruption berupa produksi shock wave (Apsari, 2009). Interaksi 

fotokimia dengan sel memungkinkan terjadinya transfer elektron terluar (elektron 

valensi) pada gugus guanin (Saito, 1997), sedangkan interaksi fototermal akan 

menyebabkan denaturasi dan koagulasi molekul-molekul protein (Niemz, 2007).  

Dalam terapi fotodinamik, proses yang terjadi adalah  fotosensitizer 

melokalisasi di jaringan kanker dan laser difokuskan pada lesi sehingga terbentuk 

reactive oxygen spesies (ROS). ROS kemudian menginduksi kematian apoptosis. 

Apoptosis merupakan kematian terprogram yang terorganisasi, sehingga dalam 
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patologis hanya kematian apoptosis yang dibolehkan (Rode, 2008). Menurut 

Castano et al (2005) terapi fotodinamik memberikan respon stress akut yang 

melibatkan kerusakan mitokondria, sitokrom c dan mengaktivasi caspases 

(reseptor kematian)  

Penelitian tentang interaksi laser merah terhadap jaringan secara in vitro telah 

dilakukan  Liu et al (2011) dengan menggunakan laser He-Ne(merah) pada dosis 

energi sebesar 2,8 J/cm2 dan fotosensitizer HMME (Hematophorpyrin Mono-

methyl Ether) mampu menyebabkan sel mengalami kanker apopotosis. Penelitian 

Karsunawati (2014) menggunakan fotosensitizer protophorpyrin IX (PpIX) dan 

klorofil dengan radiasi dari laser merah pada panjang gelombang 650 nm. 

Berdasarkan penelitian Karsunawati (2014) dapat disimpulkan bahwa laser merah 

dengan panjang gelombang 650 nm dapat digunakan untuk inaktivasi sel kanker 

dan dapat dikembangkan sebagai kandidat terapi fotodinamik.  

Kelemahan penelitian Karsunawati (2014) adalah perlu dilakukan 

pemfokusan dan karakteristik laser yang lebih mendalam agar didapatkan efek 

interaksi laser dengan sel secara komprehensif. Penggunaan dosis energi optimum 

dari penelitian yang dilakukan Karsunawati (2014) merupakan hasil  asumsi  

bahwa  berkas laser yang diterima oleh sampel merupakan lingkaran, sedangkan 

menurut Sun (2012)  berkas  laser  dioda  yang  baik  adalah  yang  berbentuk  

elips,  sehingga perlu  dilakukan  pengaturan  jarak  laser  terhadap  sampel  untuk  

memperoleh berkas  laser  berbentuk  elips  dengan  harapan  cahaya  yang  

dipaparkan  dapat terserap  merata  oleh  sampel. Berdasarkan penelitian 

Karsunawati (2014) dan Liu et al (2011), maka pada penelitian ini digunakan 
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laser dioda merah dengan panjang gelombang 635 nm yang dilakukan secara in-

vitro pada sel kanker payudara MCF- dengan dosis energi paparan 4,88- 18,82  

J/cm2. Tujuan penggunaan dosis energi paparan 4,88- 18,82  J/cm2 pada penelitian 

ini adalah dengan harapan dosis optimum dari Karsunawati (2014) dapat lebih 

dioptimalisasi.  

 Fotosensitizer yang akan digunakan adalah Protoporpirin IX (PpIX) dan 

klorofil a. fotosensitizer Protoporpirin IX  (PpIX) memiliki absorbansi pada 

panjang gelombang ≈630 nm (Scolaro et al, 2002).  Fotosensitizer Protoporpirin 

IX  (PpIX) dan klorofil memiliki gugus kimia yang hampir sama, yakni memiliki 

gugus kromofor dan auksokrom pada rantai sampingnya ikatan CH3. Klorofil 

memiliki senyawa inti Mg pada gugus kromofor. Klorofil dapat menyerap sinar 

dengan panjang gelombang antara 400- 700 nm, terutama sinar merah dan biru 

(Suyitno, 2008). Menurut Brandis dalam Budiyanto et al (2008) klorofil a 

merupakan substansi yang baik dalam menstimulasi terbentuknya singlet oksigen 

serta merupakan prekursor potensial untuk sintesis sensitiser baru. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah karakterisasi laser dioda merah  agar  diperoleh intensitas 

optimum yang mampu menghasilkan kematian sel? 

2. Bagaimanakah isolasi  Klorofil a dan karakterisasi Klorofil a serta 

Protoporphyrin IX (PpIX)  sebagai fotosensitizer untuk terapi fotodinamik 

sel kanker? 
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3. Berapakah konsentrasi fotosensitizer Klorofil a dan Protoporphyrin IX 

(PpIX) aman untuk sel kanker MCF-7 (melalui uji toksisitas)? 

4. Berapakah persentase kematian sel kanker akibat paparan laser dioda 

merah tanpa dan dengan fotosensitizer? 

5. Berapakah dosis energi optimum laser dioda merah untuk terapi 

fotodinamik sel kanker  secara apoptosis dengan penambahan 

fotosensitizer Klorofil a dan Protoporphyrin IX (PpIX)? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, diperlukan suatu batasan 

permasalahan untuk penelitian ini, yaitu : 

Panjang gelombang laser yang digunakan adalah laser dioda merah  635 nm.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui karakterisasi laser dioda merah  agar  diperoleh intensitas 

optimum yang mampu menghasilkan kematian sel. 

2.  Mengetahui isolasi klorofil a dan karakterisasi klorofil a serta 

Protoporphyrin IX (PpIX) sebagai fotosensitizer untuk terapi fotodinamik 

sel kanker. 

3. Memberikan informasi tentang konsentrasi fotosensitizer klorofil a dan 

protoporpirin IX (PpIX) yang aman untuk sel kanker MCF-7 (melalui uji 

toksisitas). 

4. Mengetahui persentase kematian sel kanker akibat paparan laser dioda 

merah tanpa dan dengan fotosensitizer. 
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5. Mengetahui dosis energi optimum laser dioda merah untuk terapi 

fotodinamik sel kanker  secara apoptosis dengan penambahan 

fotosensitizer Klorofil a dan Protoporphyrin IX (PpIX). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, diantaranya : 

1. Mengembangkan ilmu yang telah dipelajari untuk diaplikasikan di 

bidang kesehatan.  

2. Memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengobatan kanker yang 

efektif dan minim efek samping. 

3. Memanfaatkan bahan alam sebagai fotosensitizer untuk terapi 

fotodinamik. 
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