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BAB VI

PEMBAHASAN

6.1 Latar Belakang

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan desain “Post test 

only control group design” terhadap densitas sel NK dan granzym B pada sel 

adenokarsinoma kolon tikus Sprague dawley. Pembentukan sel kanker dilakukan 

dengan cara diinduksi 1.2 DMH dengan dosis 30 mg/KgBB/minggu, yang 

awalnya direncanakan selama  16 minggu, namun setelah 7 minggu sel 

adenokarsinoma kolon  sudah tumbuh 100 %. Penelitian Samiasih A (2010) 

menginduksi tikus Sprague dawley dengan 1.2 DMH 20mg/KgBB/Minggu dan 

sel adenokarsinoma kolon mulai terbentuk  setelah 12 minggu70. Pada penelitian 

ini sel kanker terbentuk lebih awal dari rencana sebelumnya. Hal ini 

dimungkinkan karena penggunaan dosis yang lebih besar dibanding penelitian 

sebelumnya. 

Tikus Sprague dawley yang telah dirandomisasi kemudian di bagi menjadi 

kelompok kontrol (K) yaitu tikus Sprague dawley dengan adenokarsinoma kolon

yang diberi kemoterapi 5FU-Leucovorin dan kelompok perlakuan (P1) yaitu tikus 

Sprague dawley dengan adenokarsinoma kolon yang diberi kemoterapi 5FU-

Leucovorin dan Phaleria macrocarpa 0,495 mg /hari (0,99 mL /hari) peroral

selama 7 minggu.
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Kombinasi 5FU-Leucovorin adalah regimen lini pertama yang 

direkomendasikan untuk keganasan kolon sesuai NCCN Guideline sehingga

digunakan pada penelitian ini. Dosis, lama dan cara pemberian berdasarkan

“Rosswell Park regiment”. 5FU merupakan analog fluoropyrimidine yang bekerja 

secara spesifik pada siklus sel fase-S dan menginduksi kematian sel. Leucovorin 

merupakan folat tereduksi yang dapat meningkatkan aktivitas antitumor 5FU 

dengan cara memperkuat inhibisi enzim thymidylate synthase. dengan hasil akhir 

penghambatan sintesis dan fungsi DNA sel tumor. Namun kemoterapi memiliki 

efek merugikan toksisitas berupa penekanan  terhadap sistem imunitas tubuh.

Cassidi dkk,  melaporkan efek toksik myelosupressi berupa neutropenia grade 3 

sampai 4 yang sering terjadi pada pemakaian kombinasi 5 FU-leucovorin serta

penurunan fungsi aktivitas sel NK yang signifikan9.

Infiltrasi sel – sel inflamasi pada tumor solid merupakan fenomena yang 

sudah dikenal luas. Beberapa studi menunjukkan  bahwa infiltrasi sel NK pada 

tumor ganas menghasilkan outcome klinis yang lebih baik10. Sel NK memainkan 

beberapa peranan penting dalam pertahanan lini pertahanan pertama terhadap 

mikroba intraseluler, sebagai mediator dalam membunuh sel tumor, dan 

membunuh segera setelah mengenali sel target. Aktivitasnya dapat ditingkatkan 

oleh sitokin – sitokin yang dihasilkan sel- sel imunosit seperti, interferon-γ, tumor 

necrosis factor-α and -β, and interleukin-12 (IL-12) 11. Seperti halnya sel T –

sitotoksik (CD8-) sel NK   juga membunuh sel kanker melalui jalur caspase

dengan perforin-granzymes selain melalui jalur Fas ligand dengan tumor necrosis 

factor-α (TNF-α) yang mengekspresikan MHC kelas I yang bersama – sama 
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menyebabkan apoptosis pada sel target. Perforin yang menempatkan diri pada sel 

target akan menyebabkan lubang (pore) yang menjadi jalan masuk granzym ke 

dalam sitoplasma sel kanker tersebut dan menginduksi apoptosis 14,15.

6.2. Phaleria macrocarpa

Penelitian ini menggunakan Phaleria macrocarpa, dimana dalam Ekstrak 

etanolnya mengandung gallic acid, flavonoid, saponin, polyphenol, phalerin.

Gallic acid dan flavonoid sudah dikenal sebagai stimulator proliferasi sel NK, dan 

sebagai regulator respon immun inangnya, sehingga dapat digunakan sebagai 

antikanker12. Pemberian Phaleria macrocarpa  pada sel adenokarsinoma kolon 

yang diterapi kemoterapi diharapkan timbul efek sinergis stimulasi respon  

imunitas inang berupa peningkatan densitas sel NK dan ekspresi granzym B 

dalam membunuh sel kanker. Dosis Phaleria macrocarpa yang digunakan 0,495 

mg /hari (0,99 mL /hari) peroral selama 7 minggu.  Penelitian Budijitno S. dkk. 

(2007), terdapat perbedaan yang bermakna antara kelompok yang diberikan  

Phaleria macrocarpa dosis 0.0035 – 0.140 mg/hari dengan yang tidak tidak 

diberikan terhadap densitas sel NK dan Perforin pada sel adenokarsinoma mamma 

mencit C3H14.

Hasil uji laboratorium dan analisa statistik densitas sel NK dan Granzym B 

sel adenokarsinoma kolon tikus Sprague dawley antara kelompok control (K) 

dengan kelompok perlakuan (P1) menunjukkan perbedaan. Rerata densitas sel NK 

dan ekspresi granzym B sel adenokarsinoma kolon pada kelompok perlakuan 

(P1) lebih tinggi dibanding kelompok control (K). Uji  statistik perbedaan dengan 

independent t test didapatkan perbedaan yang bermakna densitas sel NK maupun 
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ekspresi granzym B  dengan nilai P < 0.05 antara kelompok kontrol (K) dengan 

kelompok perlakuan (P1). Peningkatan densitas sel NK dan ekspresi granzym B 

sel adenokarsinoma kolon kelompok tikus Sprague dawley yang diberi kombinasi 

5 FU –Leucovorin dan ekstrak Phaleria macrocarpa dimungkinkan karena 

kandungan Gallic acid dan Flavonoid dalam  Phaleria macrocarpa berperan 

sebagai stimulator proliferasi sel NK dan regulator respon immun inangnya12. 

Selain itu kandungan poyphenolsnya memiliki efek protektif terhadap fungsi sel 

imunitas, antara lain meningkatkan lympoproliferasi yang menghasilkan sitokin –

sitokin meningkatkan fungsi sel NK seperti IFN-γ, TNF-α and -β, and IL-12 11.60. 

Peningkatan aktivitas sel NK akan menyebabkan peningkatan produksi granzym 

B dari  granul –granul sel NK. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan ekspresi 

granzym B pada kelompok tikus  yang mendapat Phaleria macrocarpa.

Gambaran mikroskopis perb.400x. Ekspresi sel 
NK adenokarsinoma kolorektal yang hanya 
diberi 5FU –Leucovorin tampak sedikit 
ekspresi sel NK adenokarsinoma kolorektal 
yang terlihat coklat pada sitoplasma 

Gambaran mikroskopis perb.400x. Ekspresi 
Granzym B adenokarsinoma kolorektal yang 
hanya diberi 5FU –Leucovorin tampak ekspresi 
Granzyme B sel adenokarsinoma kolorektal 
tampak lebih sedikit

Gambar 10 Densitas sel NK dan ekspresi granzym B yang hanya diberi 5FU –
leucovorin
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Gambaran mikroskopis perb.400x. Ekspresi sel 
NK adenokarsinoma kolorektal yang diberi 
5FU –Leucovorin dengan Phaleria Macrocarpa
tampak ekspresi sel NK adenokarsinoma 
kolorektal yang terlihat coklat pada sitoplasma 
lebih banyak

Gambaran mikroskopis perb.400x. Ekspresi 
Granzym B adenokarsinoma kolorektal yang 
diberi 5FU –Leucovorin dengan Phaleria 
Macrocarpa  tampak ekspresi Granzyme B sel 
adenokarsinoma kolorektal tampak lebih 
banyak

Gambar 11 Densitas sel NK dan ekspresi granzym B yang diberi 5FU –
leucovorin dengan Phaleria Macrocarpa

Analisa korelasi dengan uji Pearson antara densitas sel NK dan ekspresi 

granzym B pada sel adenokarsinoma kolon tikus Spragua dawlwy  yang diberi 

kombinasi 5 FU –Leucovorin dan ekstrak Phaleria macrocarpa memiliki 

hubungan bermakna yang bersifat positif (p<0.05, r=0.819)).

Penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis bahwa terdapat perbedaan 

antara densitas sel NK dan ekspresi granzym B pada sel adenokarsinoma kolon

tikus yang diberi kombinasi 5 FU –Leucovorin dan ekstrak Phaleria macrocarpa

dibanding dengan pemberian kemoterapi saja. Kelemahan penelitian ini adalah 

belum bisa membuktikan dampak  akhir pengaruh Phaleria macrocarpa dalam 

mengaptosis sel kanker karena penelitian ini hanya terbatas menganalisa pada 

aktivitas sel NK. Sekiranya perlu dilakukan penelitian yang mengukur factor 

imunitas yang berperan lainnya seperti indeks apoptosis, CD4, CD8, indeks 
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proliferasi sel tumor. Namun demikian hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar 

ilmiah bahwa Phaleria macrocarpa dapat digunakan sebagai anti kanker 

adjuvant alternative yang potensial bila dikombinansikan dengan terapi utama  

5FU – Luecovorin pada kanker kolon. Walaupun kemoterapi 5 FU- Leucovorin 

sebagai  pilihan utama pengobatan standar kanker kolon, kedudukannya belum 

dapat tergantikan namun dengan kombinasi pemberian  Phaleria macrocarpa

sebagai stimulator diharapkan menimbulkan efek sinergis dalam membunuh sel 

kanker serta mengurangi efek sitotoksisitas kemoterapi yang merugikan.
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BAB VI

PEMBAHASAN



6.1 Latar Belakang



Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental  dengan desain “Post test only control group design” terhadap densitas sel NK dan granzym B pada sel adenokarsinoma kolon tikus Sprague dawley. Pembentukan sel kanker dilakukan dengan cara diinduksi 1.2 DMH dengan dosis 30 mg/KgBB/minggu, yang awalnya direncanakan selama  16 minggu, namun setelah 7 minggu sel adenokarsinoma kolon  sudah tumbuh  100 %. Penelitian Samiasih A (2010) menginduksi tikus Sprague dawley dengan 1.2 DMH 20mg/KgBB/Minggu dan sel adenokarsinoma kolon mulai terbentuk  setelah 12 minggu70. Pada penelitian ini sel kanker terbentuk lebih awal dari rencana sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan dosis yang lebih besar dibanding penelitian sebelumnya. 

Tikus Sprague dawley yang telah dirandomisasi kemudian di bagi menjadi kelompok kontrol (K) yaitu tikus Sprague dawley dengan adenokarsinoma kolon yang diberi kemoterapi 5FU-Leucovorin dan kelompok perlakuan (P1) yaitu tikus Sprague dawley dengan adenokarsinoma kolon yang diberi kemoterapi 5FU-Leucovorin dan Phaleria macrocarpa 0,495 mg /hari (0,99 mL /hari) peroral selama 7 minggu.





 Kombinasi 5FU-Leucovorin adalah regimen lini pertama yang direkomendasikan untuk keganasan kolon sesuai NCCN Guideline sehingga digunakan pada penelitian ini. Dosis, lama dan cara pemberian berdasarkan “Rosswell Park regiment”. 5FU merupakan analog  fluoropyrimidine yang bekerja secara spesifik pada siklus sel fase-S dan menginduksi kematian sel.  Leucovorin merupakan folat tereduksi yang dapat meningkatkan aktivitas antitumor 5FU dengan cara memperkuat inhibisi enzim thymidylate synthase. dengan hasil akhir penghambatan sintesis dan fungsi DNA sel tumor. Namun kemoterapi memiliki efek merugikan  toksisitas berupa penekanan  terhadap sistem imunitas tubuh. Cassidi dkk,  melaporkan efek toksik myelosupressi berupa neutropenia grade 3 sampai 4 yang sering terjadi pada pemakaian kombinasi 5 FU-leucovorin serta penurunan fungsi aktivitas  sel NK yang signifikan9.

Infiltrasi sel – sel inflamasi pada tumor solid merupakan fenomena yang sudah dikenal luas. Beberapa studi menunjukkan  bahwa infiltrasi sel NK pada tumor ganas menghasilkan outcome klinis yang lebih baik10. Sel NK memainkan beberapa peranan penting dalam pertahanan lini pertahanan pertama terhadap mikroba intraseluler, sebagai mediator dalam membunuh sel tumor, dan membunuh segera setelah mengenali sel target. Aktivitasnya dapat ditingkatkan oleh sitokin – sitokin yang dihasilkan sel- sel imunosit seperti, interferon-γ, tumor necrosis factor-α and -β, and interleukin-12 (IL-12) 11. Seperti halnya sel T – sitotoksik (CD8-) sel NK   juga membunuh sel kanker melalui jalur caspase dengan perforin-granzymes selain melalui jalur Fas ligand dengan tumor necrosis factor-α (TNF-α) yang mengekspresikan MHC kelas I yang bersama – sama menyebabkan apoptosis pada sel target. Perforin yang menempatkan diri pada sel target akan menyebabkan lubang (pore) yang menjadi jalan masuk granzym ke dalam sitoplasma sel kanker tersebut dan menginduksi apoptosis 14,15.

6.2. Phaleria macrocarpa

Penelitian ini  menggunakan Phaleria macrocarpa, dimana dalam Ekstrak etanolnya mengandung gallic acid, flavonoid, saponin, polyphenol, phalerin. Gallic acid dan flavonoid sudah dikenal sebagai stimulator proliferasi sel NK, dan sebagai regulator  respon immun inangnya, sehingga dapat digunakan sebagai antikanker12. Pemberian Phaleria macrocarpa  pada sel adenokarsinoma kolon yang diterapi kemoterapi diharapkan timbul efek sinergis stimulasi respon  imunitas inang berupa peningkatan densitas sel NK dan ekspresi granzym B dalam membunuh sel kanker. Dosis Phaleria macrocarpa yang digunakan 0,495 mg /hari (0,99 mL /hari) peroral selama 7 minggu.  Penelitian Budijitno S. dkk. (2007), terdapat perbedaan yang bermakna antara kelompok yang diberikan  Phaleria macrocarpa dosis 0.0035 – 0.140 mg/hari dengan yang tidak tidak diberikan terhadap densitas sel NK dan Perforin pada sel adenokarsinoma mamma mencit C3H14.

Hasil uji laboratorium dan analisa statistik densitas sel NK dan Granzym B sel adenokarsinoma kolon tikus Sprague dawley  antara kelompok control (K) dengan kelompok perlakuan (P1) menunjukkan perbedaan. Rerata densitas sel NK dan ekspresi granzym  B sel adenokarsinoma kolon pada kelompok perlakuan (P1) lebih tinggi dibanding kelompok control (K). Uji  statistik perbedaan dengan independent t test didapatkan perbedaan yang bermakna densitas sel NK maupun ekspresi granzym B  dengan nilai P < 0.05 antara kelompok kontrol (K) dengan kelompok perlakuan (P1). Peningkatan densitas sel NK dan ekspresi granzym B sel adenokarsinoma kolon kelompok tikus Sprague dawley yang diberi kombinasi 5 FU –Leucovorin dan ekstrak Phaleria macrocarpa dimungkinkan karena kandungan Gallic acid dan Flavonoid dalam  Phaleria macrocarpa berperan sebagai stimulator proliferasi sel NK dan regulator  respon immun inangnya12. Selain itu kandungan poyphenolsnya memiliki efek protektif terhadap fungsi sel imunitas, antara lain meningkatkan lympoproliferasi yang menghasilkan sitokin – sitokin meningkatkan fungsi sel NK seperti IFN-γ, TNF-α and -β, and IL-12 11.60. Peningkatan aktivitas sel NK akan menyebabkan peningkatan produksi granzym B dari  granul –granul sel NK. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan ekspresi granzym B pada kelompok tikus  yang mendapat Phaleria macrocarpa.

		

		



		Gambaran mikroskopis perb.400x. Ekspresi sel NK adenokarsinoma kolorektal yang hanya diberi 5FU –Leucovorin tampak sedikit ekspresi sel NK adenokarsinoma kolorektal yang terlihat coklat pada sitoplasma 

		Gambaran mikroskopis perb.400x.  Ekspresi Granzym B adenokarsinoma kolorektal yang hanya diberi 5FU –Leucovorin tampak ekspresi Granzyme B sel adenokarsinoma kolorektal tampak lebih sedikit





Gambar 10 Densitas sel NK dan ekspresi granzym B yang hanya diberi 5FU – leucovorin



		

		



		Gambaran mikroskopis perb.400x. Ekspresi sel NK adenokarsinoma kolorektal yang diberi 5FU –Leucovorin dengan Phaleria Macrocarpa tampak ekspresi sel NK adenokarsinoma kolorektal yang terlihat coklat pada sitoplasma lebih banyak

		Gambaran mikroskopis perb.400x.  Ekspresi Granzym B adenokarsinoma kolorektal yang diberi 5FU –Leucovorin dengan Phaleria Macrocarpa  tampak ekspresi Granzyme B sel adenokarsinoma kolorektal tampak lebih banyak





Gambar 11 Densitas sel NK dan ekspresi granzym B yang  diberi 5FU –

leucovorin dengan Phaleria Macrocarpa



Analisa korelasi dengan uji Pearson  antara densitas sel NK dan ekspresi granzym B pada sel adenokarsinoma kolon tikus Spragua dawlwy  yang diberi kombinasi 5 FU –Leucovorin dan ekstrak Phaleria macrocarpa memiliki hubungan bermakna yang bersifat positif  (p<0.05, r=0.819)).

Penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis bahwa terdapat  perbedaan antara densitas sel NK dan ekspresi granzym B pada sel adenokarsinoma kolon tikus yang diberi kombinasi 5 FU –Leucovorin dan ekstrak Phaleria macrocarpa dibanding dengan pemberian kemoterapi saja. Kelemahan penelitian ini adalah belum bisa membuktikan dampak  akhir  pengaruh Phaleria macrocarpa dalam mengaptosis sel kanker karena penelitian ini hanya terbatas menganalisa pada aktivitas sel NK. Sekiranya perlu dilakukan penelitian yang mengukur factor imunitas yang berperan lainnya seperti indeks apoptosis, CD4, CD8, indeks proliferasi sel tumor. Namun demikian hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar ilmiah bahwa Phaleria macrocarpa dapat digunakan sebagai  anti kanker  adjuvant alternative yang potensial bila dikombinansikan dengan terapi utama  5FU – Luecovorin pada kanker kolon. Walaupun kemoterapi 5 FU- Leucovorin sebagai  pilihan utama pengobatan  standar kanker kolon, kedudukannya belum dapat tergantikan namun dengan kombinasi pemberian  Phaleria macrocarpa  sebagai stimulator diharapkan menimbulkan efek sinergis dalam membunuh sel kanker serta mengurangi efek sitotoksisitas kemoterapi yang merugikan. 
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