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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

   Kanker merupakan penyebab kematian kedua tertinggi setelah penyakit 

kardiovaskuler.
 
Kanker payudara menempati urutan kelima penyebab kematian 

setelah (kanker paru, kanker lambung, kanker hati, kanker usus besar), dengan 

insidensi relatif tinggi yaitu sebesar 20% dari seluruh keganasan. Sekitar 600.000 

kasus baru setiap tahunnya dan 250.000 kasus diantaranya ditemukan di negara 

berkembang, sedangkan 182.460 kasus lainnya ditemukan di negara maju.
1,2  

 Data Badan Registrasi Kanker Ikatan Ahli Patologi Indonesia (BRK-IAPI) 

1994 memperlihatkan bahwa persentase kanker payudara wanita menduduki 

urutan kedua tertinggi (11,77%) setelah kanker rahim (17,70%) dari semua kasus 

tumor di seluruh senter Patologi Anatomi di Indonesia.
3 

Data di Semarang pada 

tahun 2001 ditemukan kasus kanker payudara sebanyak 769 kasus dan insiden ini 

berada pada urutan tertinggi kedua setelah kanker mulut rahim. Insiden puncak 

pada kelompok umur 45-54 tahun.
4,5

 

Angka prevalensi kanker payudara yang tercatat di Amerika Serikat 

menempati urutan tertinggi penyebab kanker pada wanita. Tahun 2008 

diperkirakan 40.930 meninggal oleh karena kanker payudara. Satu dari 8 wanita di 

Amerika menderita kanker payudara dan 1 dari 33 wanita meninggal oleh karena 

kanker payudara.
1,2 
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Kanker payudara adalah jenis keganasan yang paling sering dijumpai pada 

wanita. Di Indonesia teryata 96 % kelainan payudara yang berbentuk tumor justru 

dikenali oleh penderita itu sendiri sehingga memudahkan dokter untuk mendeteksi 

kanker payudara. Berbeda dengan di negara barat dimana setiap wanita usia subur 

diharuskan oleh asuransi kesehatan untuk memeriksakan payudaranya secara 

berkala sehingga angka kanker payudara stadium dini ditemukan jauh lebih tinggi 

daripada di negara berkembang.
3,4

 

           Regimen kemoterapi untuk kanker payudara yang sering digunakan adalah 

cyclophosphamide, adriamycin, 5 Fluoro Urasil dan paklitaksel. Efek samping 

cyclophosphamide yang sering terjadi adalah : lekopeni yang dapat meningkatkan 

insiden infeksi. Derivat aktif cyclophosphamide, hidroxy-peroxy-

cyclophosphamide, menekan aktivitas sel natural killer (NK), hal ini 

menunjukkan efek imunosupresan cyclophospamide.
 7,8 

Penderita kanker sendiri mengalami supresi imun dan modalitas terapi 

kanker juga mempengaruhi sistem imun itu sendiri. Dengan dasar ini 

menyebabkan dilakukannya berbagai penelitian dibidang imunologi yang 

menghasilkan banyak temuan yang menyokong adanya keterlibatan sistem imun, 

etiologi dan patogenesis berbagai kelainan yang terjadi. Peranan sel-sel fagosit 

dan sitolitik dalam imunologi tumor banyak menarik perhatian para peneliti. Sel 

imun yang berada disekitar sel kanker dan berperan dalam perondaan terhadap 

kanker adalah limfosit T sitotoksik (CTL), Sel Natural Killer (NK) dan makrofag. 

Setelah mengenal sel kanker sebagai sel asing, ketiga sel imun tersebut akan 

menghancurkan sel kanker. CTL dan sel NK melakukan cara sitotoksisitas yang 
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sama yaitu dengan mengeluarkan perforin, sedangkan makrofag menggunakan 

cara fagositosis. 
9,7,8

 

Sistem imun sangat diperlukan untuk membunuh sel-sel kanker dan 

pertahanan tubuh terhadap antigen. Sel kanker dikenal tubuh sebagai benda asing, 

tubuh merespon dengan imun secara humoral maupun seluler.
7
 Sistem imun 

seluler  yang  berperan terletak pada sel T. Sub populasi sel T baik T helper 

maupun T sitotoksik berperan dalam mengeliminasi antigen tumor. Antigen tumor 

bersama MHC kelas II akan membentuk  komplek T helper (sel T CD4
+
 ) yang  

akan menghasilkan Th1 dan Th2 . Th1 terutama akan  mensekresi  

dan IL2 yang berperan dalam penghancuran sel tumor.
8 

 Th2  mempunyai peran 

yang penting dalan modulasi sistem imun terutama mempertahankan efek 

antitumor jangka panjang. 
10,8

  

Transfer factor (TF) merupakan salah satu imunostimulator yang 

diproduksi oleh limfosit T, tetapi sekarang dapat diperoleh dari pemurnian 

kolostrum sapi. Karena merupakan hasil ekstrak, berat molekul TF lebih rendah 

dibanding kolostrum sehingga mengurangi insiden alergi. Seperti halnya 

kolostrum, TF juga mengandung hormon pertumbuhan. Kemampuannya dalam 

meningkatkan jumlah dan aktivitas TNF sel NK merupakan dasar pemikiran 

kemampuan TF dalam penanganan kanker. Berbagai uji klinis  TF telah dilakukan 

untuk terapi tambahan berbagai penyakit dan kanker.
11,12 

Darryl S dkk. telah melakukan penelitian penggunaan transfer factor 

terhadap 20 pasien kanker payudara  stadium 3-4 dan telah divonis mati oleh ahli 

onkologi dengan harapan hidup 3,7 bulan. Pada penelitian tersebut masing-masing 
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pasien diberi 9 kapsul transfer factor plus per hari ditambah dengan general 

nutrien lain (antioksidan, enzym digestif, prebiotik dan multivitamin ). Setelah 8 

bulan,16 pasien masih hidup, diantaranya mengalami remisi dan stabil. Nilai 

standard fungsi sel NK  adalah 6,4 pada penelitian tersebut dalam waktu 4 minggu 

fungsi sel NK  meningkat menjadi 25,7 dan dalam waktu 6 bulan naik menjadi 

27,6 ini merupakan suatu kenaikan  luar biasa yaitu sekitar 400%.
13,14

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemberian terapi 

kombinasi transfer factor dan cyclophosphamide terhadap skor sel T CD4
+
 pada 

adenocarsinoma mamma mencit C3H. Manfaat pemberian kemoterapi 

cyclophosphamide dan transfer factor pernah dilaporkan sebelumnya, dan dalam 

penelitian ini merupakan penelitian payung untuk melengkapi manfaat TF pada 

terapi keganasn yang dilakukan dengan menggunakan binatang percobaan.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

     1. Apakah kombinasi transfer factor dan cyclophosphamide dapat 

meningkatkan jumlah sel T CD4
+
 lebih tinggi dibandingkan dengan hanya 

diberikan transfer factor. 

     2. Apakah kombinasi transfer factor dan cyclophosphamide dapat 

meningkatkan jumlah sel T CD4
+
 lebih tinggi dibandingkan dengan hanya 

diberikan cyclophosphamide. 

3.  Apakah terdapat perbedaan jumlah sel T CD4
+
 antara yang hanya diberikan 

transfer factor dan yang hanya diberikan cyclophosphamide. 
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1.3.  Tujuan Penelitian  

1.3.1. Tujuan umum 

Membuktikan manfaat pemberian  transfer factor sebagai imunostimulator 

terhadap imunitas seluler pada adenocarcinoma mamma mencit C3H yang 

diberi cyclophosphamide. 

1.3.2. Tujuan khusus 

1. Menganalisis jumlah sel T CD4
+
 pada mencit yang diberikan kombinasi 

transfer factor dan cyclophospamide dibanding hanya diberikan transfer 

factor. 

2. Menganalisis jumlah sel T CD4
+
 pada mencit yang diberikan kombinasi 

transfer factor dan cyclophosphamide dibanding hanya diberikan  

cyclophosphamide. 

3. Menganalisis perbedaan jumlah sel T CD4
+
 pada mencit yang diberikan 

kombinasi transfer factor dan cyclophosphamide dibanding hanya 

diberkan transfer factor atau cyclophosphamide. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi mengenai 

pentingnya  penggunaan imunostimulator dalam terapi kanker payudara.  

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian 

lebih lanjut mengenai pengelolaan kanker payudara pada manusia. 

3. Dapat menambah wacana dibidang bedah onkologi. 
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Pemberian TF dan 

kemoterapi konvensional 

mempunyai efek sinergis 

dalam manghambat 

proliferasi bakteri 

tuberculosis. 
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adenocarsinoma mamma mencit C3H 

Universitas Diponegoro 2007, Tesis.
31 

Pemberian kombinasi 

transfer factor - 

cyclophosphamide 
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