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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Nodul pada payudara merupakan keluhan yang sering 

menimbulkan kekhawatiran pada sebagian besar wanita. Hal ini disebabkan 

karena adanya kemungkinan nodul yang muncul adalah suatu keganasan 

payudara. Sebagian besar perubahan klinis pada payudara adalah jinak. Data 

di Amerika menunjukkan lebih dari 1 juta wanita memiliki hasil biopsi 

payudara jinak. Hanya 3 – 6 % kasus disebabkan oleh kanker payudara 

(Stachs et al., 2019; Visscher et al., 2014). Namun demikian, kanker payudara 

mendapatkan perhatian utama karena angka kejadian yang terus meningkat 

serta morbiditas dan mortalitas yang tinggi. 

Kanker payudara merupakan kanker yang paling umum terjadi 

pada wanita di seluruh dunia. Hampir 1,38 juta kasus kanker payudara baru 

didiagnosis pada tahun 2008 dimana 60% kematian terjadi di negara dengan 

pendapatan rendah (Shah et al., 2014). Data dari GLOBOCAN/IARC 

(International Agency for Research on Cancer) tahun 2012, menunjukkan 

bahwa kanker payudara menempati urutan pertama kanker di Indonesia 

dengan estimasi insiden  40 per 100.000 perempuan diikuti kanker leher rahim 

dengan insiden 17 per 100.000 perempuan. Hal ini sejalan dengan data dari 

RS. Dharmais  tahun 2010 – 2013 yang menunjukkan bahwa kanker payudara, 

kanker servik, dan kanker paru merupakan kanker dengan penderita terbanyak, 
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dimana kasus baru dan kematian akibat kanker tersebut terus menerus 

meningkat (Pusat Data dan Informasi, 2015). Hal ini mungkin salah satunya 

disebabkan karena keterlambatan melakukan pemeriksaan dan mendapat 

terapi serta penggunaan pengobatan alternatif yang belum memiliki eviden 

based medicine. 

Hingga saat ini berbagai terapi kanker payudara terus 

dikembangkan diantaranya terapi pembedahan, radioterapi, kemoterapi, terapi 

hormon, dan imunoterapi (Anjum et al., 2017). Namun demikian, kasus 

metastasis kanker, kekambuhan, bahkan pemulihan pada kanker primer  masih 

menjadi tantangan (Kalra & Edwards, 2012). Gambaran subtipe intrinsik 

molekular telah mengklarifikasi bahwa kanker payudara merupakan penyakit 

yang heterogen dengan luaran klinis serta peluang terapi yang berbeda. 

Sehingga terapi saat ini bersifat selektif dan individual berdasarkan klinis dan 

tipe molekular (Ades et al., 2017). Hal ini juga membuka peluang  

pengembangan berbagai terapi kanker termasuk dari bahan herbal.  

Sirsak (Annona muricata) merupakan tanaman yang telah dikenal 

secara luas di masyarakat dan digunakan dalam pengobatan tradisional. 

Tanaman ini mengandung annonacin yang banyak terdapat pada daunnya dan 

diketahui memiliki efek sitotoksik. Dari beberapa studi diketahui bahwa 

ekstrak A. muricata dapat menginduksi apoptosis dengan menurunkan regulasi 

Bcl2 dan meningkatkan Bax (Gavamukulya et al., 2017). Studi pada berbagai 

cell line kanker juga menunjukkan efek sitotoksik ekstrak daun A.muricata 

dengan nilai IC50 yang bervariasi. Studi lain oleh Sulistyoningrum dkk. (2017) 
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menunjukkan penurunan proliferasi sel tumor pada tikus yang diinduksi 

kanker payudara yang diberikan ekstrak etanol daun A. muricata. Menariknya 

efek sitotoksisitas aktif daun A.muricata terhadap sel kanker, tidak berdampak 

pada sel normal. Hal ini merupakan aspek yang sangat penting untuk 

penggunaannya pada terapi, karena sel normal tidak menjadi targetnya 

(Gavamukulya et al., 2017; Wahab et al., 2018; C. Yang et al., 2015). 

Kemampuan modulasi sistem imun ekstrak  daun A. muricata telah 

banyak dilaporkan. Studi oleh Najmuddin et al., (2016) menunjukkan 

peningkatan populasi sel T CD8
+
, CD4

+
 dan sel NK 1.1  pada lien mencit yang 

diinduksi kanker payudara dan diberikan ekstrak kasar daun A. muricata. 

Studi oleh  Kim et al., (2016) juga menunjukkan kemampuan ekstrak tanaman 

ini menginduksi aktivasi makrofag yang menyebabkan peningkatan produksi 

TNF-α, IL-1β dan NO pada sel makrofag tikus (RAW 264.7) melalui aktivasi 

jalur MAP kinase. Namun demikian studi yang menganalisis efek daun A. 

muricata terhadap respon imun anti tumor terutama di lingkungan mikro 

tumor masih belum ada. 

Sel limfosit T sitotoksik (CTL) CD8
+
  merupakan sel imun yang 

memiliki peran dominan dalam imunitas anti kanker. Sel-sel ini ditemukan 

pada populasi limfosit yang menginfiltrasi tumor. Analisis lingkungan mikro 

tumor menunjukkan bahwa infiltrasi yang tinggi dari limfosit T CD8
+
 dan 

penanda sitotoksik berhubungan dengan luaran klinis yang baik pada berbagai 

tumor termasuk tumor payudara (Barnes & Amir, 2017; Giraldo et al., 2015). 

Aktivitas sitotoksik limfosit T CD8
+
 terhadap sel tumor salah satunya 
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dipengaruhi oleh IFN-γ. Sitokin ini akan meningkatkan sensitivitas sel tumor 

untuk dihancurkan oleh sel T CD8
+ 

(Abbas et al., 2018). 

Mekanisme utama yang digunakan oleh limfosit T sitotoksik untuk 

mengeliminasi sel yang bertransformasi kearah neoplasma adalah melalui 

apoptosis yang dimediasi Fas (CD95). Interaksi Fas/FasL menyebabkan 

aktivasi apoptosis jalur ekstrinsik, karena terjadi ikatan antara death effector 

domain dari FADD (Fas-associated with a death domain) dengan procaspase-

8 yang mengawali kaskade caspase dan induksi apoptosis. Peningkatan 

ekspresi Fas pada sel target (sel tumor) akan menyebabkan sel target lebih 

sensitif untuk dihancurkan oleh sel limfosit T sitotoksik (Martinez-lostao et 

al., 2015; Peter et al., 2015). 

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol daun A. muricata terhadap 

peningkatan populasi limfosit T sitotoksik CD8
+
 di lingkungan mikro tumor 

dan ekspresi Fas oleh sel tumor pada model hewan coba tumor payudara. 

 

1.2 Rumusan Permasalahan  

1. Apakah pemberian ekstrak etanol daun A. muricata dapat meningkatkan 

populasi sel limfosit T sitotoksik di lingkungan mikro tumor pada jaringan 

nodul payudara tikus Sprague Dawley? 

2. Apakah pemberian ekstrak etanol daun A. muricata dapat meningkatkan 

ekspresi Fas  oleh sel tumor pada jaringan nodul payudara tikus Sprague 

Dawley? 
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3. Apakah terdapat penurunan diameter nodul payudara tikus Sprague 

Dawley pada kelompok yang mendapatkan ekstrak etanol daun 

A.murikata? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menjelaskan pengaruh pemberian ekstrak etanol daun A. 

muricata terhadap jaringan tumor payudara tikus Sprague Dawley 

melalui ekspresi CD8
+
 pada populasi sel limfosit yang menginfiltrasi 

tumor dan ekspresi Fas oleh sel tumor. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis pengaruh pemberian ekstrak etanol daun A. muricata 

terhadap populasi sel limfosit T sitotoksik di lingkungan mikro 

tumor pada jaringan nodul payudara tikus Sprague Dawley; 

2. Menganalisis pengaruh pemberian ekstrak etanol daun A. muricata 

terhadap ekspresi Fas oleh sel tumor pada jaringan nodul payudara 

tikus Sprague Dawley;  

3. Menganalisis pengaruh pemberian ekstrak etanol daun A.muricata 

terhadap penurunan diameter nodul payudara tikus Sprague Dawley. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Memperoleh ilmu pengetahuan mengenai pengaruh 

pemberian ekstrak etanol daun A. muricata terhadap populasi sel limfosit 

T sitotoksik di lingkungan mikro tumor dan ekspresi Fas oleh sel tumor 

pada jaringan nodul payudara tikus Sprague Dawley. 

  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Peningkatan bermakna populasi limfosit T sitotoksik di 

lingkungan mikro tumor dan ekspresi Fas oleh sel tumor dapat menjadi 

harapan penerapan daun A. muricata sebagai terapi komplementer pada 

kanker payudara. 
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