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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Kanker adalah sel-sel abnormal yang tumbuh secara terus menerus, tidak 

terkontrol, dan tidak berfungsi fisiologis serta merusak jaringan sekitarnya 

(Knowlwes, 2005). Kanker menjadi salah satu penyebab utama kematian di 

seluruh dunia. Kanker sebagai penyebab kematian menempati urutan ke tujuh 

(5,7% dari seluruh penyebab kematian) setelah kematian akibat stroke, 

tuberkulosis, hipertensi, cedera, perinatal, dan diabetes melitus. Data dari WHO 

(World Health Organization, 2010) menunjukkan bahwa pada laki-laki, jenis 

kanker yang terbanyak di Indonesia adalah kanker paru, sedangkan pada 

perempuan adalah kanker payudara. Peningkatan jumlah penderita kanker di 

Indonesia disebabkan karena pengobatan kanker yang ada belum maksimal.  

 Beberapa pengobatan  kanker yang sudah ada antara lain radioterapi 

(penyinaran dengan bahan radioaktif), kemoterapi (pemakaian obat-obat 

pembunuh sel kanker), pembedahan, dan transplantasi organ. Namun, dari 

pengobatan  tesebut masih memiliki kelemahan dan belum menunjukkan hasil 

yang efektif. Pengobatan dengan radioterapi tidak selektif dan tidak aman untuk 

sel-sel normal.  Kemoterapi belum memberikan hasil yang optimal karena kerja 

obat yang tidak spesifik sehingga dapat merusak sel normal, sedangkan 

pembedahan pada umumnya  tidak efektif untuk sel kanker yang mengalami 

metastasis (penyebaran) (Anggrianti, 2008). Seiring berkembangnya zaman, 

dibutuhkan pengobatan kanker alternatif yang aman dan bersifat non invasif 
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(tanpa merusak jaringan normal di sekitarnya). Salah satu alternatif pengobatan 

kanker adalah melalui terapi fotodinamik.  

 Terapi fotodinamik merupakan salah satu metode pengobatan kanker yang 

melibatkan sumber cahaya dan fotosensitizer. Laser sebagai sumber cahaya 

memiliki berkas sinar yang kecil dan terfokus, serta memiliki koherensi dan 

intensitas yang tinggi sehingga hanya akan merusak jaringan yang diinginkan. 

Selain itu, laser juga memiliki sifat  tidak menimbulkan luka dan rasa sakit serta 

tidak mengakibatkan pendarahan. Terdapat lima efek interaksi terpenting akibat 

paparan laser terhadap jaringan hidup yaitu : interaksi fototermal, fotokimia, 

fotoablasi, produksi plasma dan produksi gelombang kejut (Apsari, 2009).  

Menurut Niemz (2007) interaksi fototermal akan menyebabkan denaturasi dan 

koagulasi molekul-molekul protein. Salah satu laser yang dikembangkan untuk 

terapi fotodinamik adalah laser biru.   

 Selain laser, piranti penting dalam terapi fotodinamik adalah 

fotosensitizer. Fotosensitiser merupakan bahan kimia yang diaktifkan oleh cahaya 

yang dapat membangkitkan spesies oksigen reaktif yang memiliki kemampuan 

dalam menghancurkan sel (Allison et al, 2004). Fotosensitizer dapat melakukan 

fungsi ini ketika panjang gelombang cahaya yang digunakan sesuai dengan 

serapan dari fotosensitizer tersebut.  

 Pada penelitian ini digunakan laser dioda biru (405 nm) sebagai sumber 

cahaya, dan sampel berupa kultur sel kanker payudara MCF-7 (in vitro) dengan 

penambahan  klorofil a dan Protoporphyrin IX (PpIX) sebagai fotosensitizer. Pada 

penelitian ini  dilakukan variasi dosis energi paparan laser antara 2 – 148,14 J/cm2 
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untuk mengetahui dosis energi optimum yang dapat membunuh sel kanker. 

Variasi dosis dilakukan dengan variasi waktu paparan dan intensitas keluaran 

laser adalah tetap. Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian (1) Takahira et 

al (2004) : iradiasi laser biru dengn panjang gelombang 441 nm dengan 

fotosensitizer Photofrin pada sel kanker lambung pada  dosis energi 1 J/cm2 

mampu menyebabkan sel mengalami apoptosis. (2) Sun et al. (2012) : iradiasi 

laser dioda biru dengan panjang gelombang 405 nm dengan dosis 3 J/cm2  

dikombinasikan  dengan Protoporphyrin IX mampu membunuh sel kanker. (3) 

Budiyanto dkk (2008) menyebutkan bahwa selama proses fotokimia klorofil a 

dapat memproduksi singlet oksigen reaktif yang dapat merusak sel. (4) 

Karsunawati (2014) : inaktivasi sel kanker payudara menggunakan laser merah 

dengan penambahan klorofil dan PpIX sebagai fotosensitizer mampu 

menyebabkan apoptosis sel. Menurut Karsunawati (2014) klorofil mempunyai dua 

puncak serapan yaitu pada cahaya tampak daerah biru dan merah.   

 Fotosensitizer klorofil a dan PpIX sama-sama memiliki gugus kromofor 

dan auksokrom pada struktur kimianya (Quinn et al, 2014). Gugus ini akan 

mengabsorbsi foton ketika fotosensitizer dikenai cahaya. Absorbsi foton oleh 

fotosensitizer dapat menghasilkan radikal bebas yang menginduksi kematian sel.   

 Penelitian secara in-vitro dilakukan karena mengedepankan informasi 

mengenai efek yang ditimbulkan oleh paparan laser dan pemberian fotosensitizer 

terhadap sel kanker. Efek yang ditimbulkan dapat diketahui dengan persentase 

jumlah kematian sel. Persentase kematian sel sebanding dengan besarnya nilai 

optical density (OD) yang dibaca oleh ELISA reader. 
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1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah, dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah karakterisasi laser dioda biru agar diperoleh intensitas 

yang optimum untuk inaktivasi sel kanker MCF-7? 

2. Bagaimanakah isolasi klorofil a dan karakterisasi klorofil a dan PpIX 

agar memiliki serapan panjang gelombang yang sesuai dengan panjang 

gelombang laser biru?   

3. Pada konsentrasi berapakah fotosensitizer klorofil a dan PpIX aman 

digunakan untuk sel kanker (uji toksisitas)? 

4. Berapakah dosis energi paparan laser biru yang mampu menyebabkan 

persentase kematian maksimal pada variasi dosis yang diberikan untuk 

inaktivasi sel kanker dengan dan tanpa pemberian fotosensitizer klorofil 

a dan PpIX? 

1.3 Batasan Masalah 

  Batasan masalah dari penelitian adalah panjang gelombang laser 

dioda yang digunakan adalah 405 nm. 

1.4  Tujuan penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini, antara lain : 

1. Melakukan karakterisasi laser biru yang akan digunakan untuk inaktivasi 

sel kanker  MCF-7 agar diperoleh intensitas yang optimum.  
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2. Melakukan isolasi dan karakterisasi klorofil a dan Pp IX agar memiliki 

serapan panjang gelombang yang sesuai dengan panjang gelombang laser 

dioda biru. 

3. Menghitung konsentrasi fotosensitizer klorofil a dan Pp IX yang aman 

digunakan untuk sel kanker.  

4. Menghitung dosis energi paparan laser biru yang mampu menyebabkan 

persentase kematian maksimal pada variasi dosis yang diberikan untuk 

inaktivasi sel kanker dengan dan tanpa pemberian fotosensitizer klorofil a 

dan Pp IX. 

1.5 Manfaat  Penelitian 

  Penelitian ini memberikan manfaat, antara lain : 

1. Memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengembangkan  ilmu 

yang telah dipelajari untuk diaplikasikan di bidang kesehatan serta  

memberikan kesempatan publikasi hasil penelitian, baik nasional 

maupun internasional.  

2. Memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengobatan kanker yang 

efektif dan minim efek samping    

3. Mengembangkan teknologi Indonesia di bidang kedokteran, yaitu berupa 

terapi baru untuk penanganan kanker yang aman dan minim efek 

samping.   

4. Memberikan informasi tambahan mengenai cara Isolasi klorofil a dari 

daun lokal Indonesia agar dapat digunakan sebagai  fotosensitizer dalam 

terapi fotodinamik.  
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