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BAB 2 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

2.1. Vaskularisasi Prostat 

 Arteri vesikalis superior mengambil peran vaskularisasi dari prostat yang 

paling besar. Arteri ini merupakan cabang langsung dari divisi anterior a. iliaka 

interna (a.hipogastrika). Arteri ini memiliki dua cabang utama untuk prostat yaitu a. 

kapsular dan a.urethra. Arteri urethra masuk menembus prostatovesiko junction 

pada sisi posterolateral dan berjalan ke dalam menuju urethra. Arteri ini mencapai 

leher buli pada posisi jam 1 sampai jam 5 dan jam 7 sampai jam 11, dengan cabang 

yang paling besar berada pada sisi posterior. Setelah itu, arteri ini kemudian 

berjalan ke kaudal sejajar dengan urethra untuk mensuplai kelenjar periurethra dan 

zona transisional. Pada kasus hiperplasia prostat, arteri ini memberikan 

vaskularisasi utama, sehingga perdarahan yang paling sering muncul adalah pada 

daerah leher buli saat dilakukan enukleasi atau reseksi, khususnya pada posisi jam 4 

dan 8, sedangkan cabang yang kedua (a. kapsular) berjalan bersama n. Kavernosus 

dan pada sisi posterolateral dari prostat. (37,38) 

 

Gambar 1. Vaskularisasi dari prostat (40) 
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 Pleksus pudendus terletak di antara true capsule dan false capsule dan 

memberikan sistem vena dari prostat. Sisi anterior pleksus ini menerima darah dari 

v. dorsalis penis, sebelah superior menerima darah dari v. vesikalis dan sebelah 

posterior menerima darah dari pleksus venosus seminalis. Sisi posterior pleksus 

prostatika berhubungan dengan pleksus haemorhoidalis. Pleksus prostatika 

mengalirkan darahnya di sebelah lateral dari ligamen true lateral dari buli melalui v. 

Hipogastrika menuju ke v. iliaka interna.(37, 38) 

2.2. Aspek Biomolekuler BPH 

2.2.1. Etiologi 

Hingga sekarang masih belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya 

hiperplasia prostat; tetapi beberapa hipotesis menyebutkan bahwa hiperplasia 

prostat erat kaitannya dengan peningkatan kadar dihidrotestosteron (DHT) dan 

proses aging (menjadi tua). Beberapa hipotesis yang diduga sebagai penyebab 

timbulnya hiperplasia prostat jinak adalah : (1) Teori Dihidrotestosteron, (2) 

Adanya ketidakseimbangan antara estrogen-testosteron, (3) Interaksi antara sel 

stroma dan sel epitel prostat, (4) Berkurangnya kematian sel (apoptosis), dan (5) 

Teori Stem sel.(37) 

1. Teori Dihidrotestosteron (DHT) 

Dihidrotestosteron atau DHT adalah metabolit androgen yang sangat penting 

pada pertumbuhan sel- sel kelenjar prostat. Dibentuk dari testosteron di dalam sel 

prostat oleh enzim 5α-reduktase dengan bantuan koenzim NADPH. DHT yang 

telah terbentuk berikatan dengan reseptor androgen (RA) membentuk kompleks 
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DHT-RA pada inti dan sel selanjutnya terjadi sintesis protein growth factor yang 

menstimulasi pertumbuhan sel prostat. Pada berbagai penelitian dikatakan bahwa 

kadar DHT pada BPH tidak jauh berbeda dengan kadarnya pada prostat normal, 

hanya saja pada BPH, aktivitas enzim 5α-reduktase dan jumlah reseptor androgen 

lebih banyak pada BPH. Hal ini menyebabkan pada BPH lebih sensitif terhadap 

DHT sehingga replikasi sel lebih banyak terjadi dibandingkan dengan prostat 

normal.(37) 

2. Ketidakseimbangan estrogen dan testosteron 

Pada usia yang semakin tua, kadar testosterone menurun sedangkan kadar 

estrogen relatif tetap sehingga perbandingan antara estrogen : testosterone relatif 

meningkat. Telah diketahui bahwa estrogen di dalam prostat berperan dalam 

terjadinya proliferasi sel-sel kelenjar prostat dengan cara meningkatkan sensitifitas 

sel- sel prostat terhadap rangsangan hormon androgen, meningkatkan jumlah 

reseptor androgen, dan menurunkan jumlah kematian sel- sel prostat (apoptosis). 

Hasil akhir dari semua keadaan ini adalah, meskipun rangsangan terbentuknya sel- 

sel baru akibat rangsangan testosterone menurun, tetapi sel – sel prostat yang telah 

ada mempunyai umur yang lebih panjang sehingga massa prostat jadi lebih 

besar.(37) 

3. Interaksi stroma epitel 

Cunha (1973) membuktikan bahwa diferensiasi dan pertumbuhan sel epitel 

prostat secara tidak langsung dikontrol oleh sel- sel stroma melalui suatu mediator 

(growth factor) tertentu. Setelah sel- sel stroma mendapatkan stimulasi dari DHT 
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dan estradiol, sel- sel stroma mensintesis suatu growth factor yang selanjutnya 

mempengaruhi sel- sel stroma itu sendiri secara intrakin dan autokrin, serta 

mempengaruhi sel- sel epitel secara parakrin. Stimulasi itu menyebabkan terjadinya 

proliferasi sel- sel epitel maupun stroma.(37) 

4. Berkurangnya kematian sel prostat (Apoptosis) 

Apoptosis sel pada sel prostat adalah mekanisme fisiologik homeostatis 

kelenjar prostat. Pada jaringan nomal, terdapat keseimbangan antara laju proliferasi 

sel dengan kematian sel. Berkurangnya jumlah sel-sel prostat yang apoptosis 

menyebabkan jumlah sel-sel prostat secara keseluruhan makin meningkat  

sehingga mengakibatkan  pertambahan massa prostat. Diduga hormon androgen 

berperan dalam menghambat proses kematian sel karena setelah dilakukan kastrasi, 

terjadi peningkatan aktivitas kematian sel kelenjar prostat.(37) 

5. Teori stem cell 

Isaac dan Coffey mengajukan teori ini berdasarkan asumsi bahwa pada kelenjar 

prostat, selain ada hubungannya dengan stroma dan epitel, juga ada hubungan 

antara jenis-jenis sel epitel yang ada di dalam jaringan prostat. Stem sel akan 

berkembang menjadi sel aplifying, yang keduanya tidak tergantung pada androgen. 

Sel aplifying akan berkembang menjadi sel transit yang tergantung secara mutlak 

pada androgen, sehingga dengan adanya androgen sel ini akan berproliferasi dan 

menghasilkan pertumbuhan prostat yang normal.(37) 

2.2.2 Angiogenesis  
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 Definisi angiogenesis adalah pembentukan pembuluh darah baru. Struktur 

dasar pembuluh darah terdiri dari lumen sentral yang terdiri dari sel endothel yang 

dilapisi oleh membran basalis. Angiogenesis yang merupakan pertumbuhan 

pembuluh darah baru, merupakan kompleks proses yang terdiri dari 4 tahap : 

1. Pemecahan membran basalis di sekitar pembuluh darah oleh enzim protease 

yang disekresi oleh sel endothel 

2. Migrasi sirkulasi sel endothel ke tempat pembentukan pembuluh darah, yang 

akan berproliferasi menjadi pembuluh darah 

3. Proliferasi dan diferensiasi dari sel endothel yang akan digunakan dalam 

pembuluh darah baru 

4. Sekresi dari growth factor oleh sel endothel, yang akan menyokong sel perisit 

dan otot polos yang akan membentuk membrana basalis. Sel-sel penyokong 

dan membrana basalis berperan penting dalam fungsi dan stabilitas dari 

pembuluh darah baru tersebut. 

Pembentukan pembuluh darah baru merupakan proses yang cukup kompleks 

dan melibatkan interaksi dari berbagai macam tipe sel, dan memiliki peranan vital 

pada perkembangan embrio dan periode awal postnatal dan juga pada 

perkembangan tulang anak-anak.(40,41) Proses ini terjadi pada penyembuhan luka 

dan siklus menstruasi, namun jarang terjadi pada jaringan orang dewasa. 

Merupakan proses yang berlangsung progresif untuk pembentukan pembuluh darah 

baru. Angiogenesis diperantarai oleh mitogenic signaling cascade, yang ditandai 

dengan peningkatan ekspresi protease, degradasi dari matriks ekstrasel pada vena, 
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proliferasi dan kemotaksis endothelial, pembentukan pembuluh darah baru dengan 

pericytes, membran basalis, dan sel otot polos. Proses angiogenesis diatur oleh 

multiple faktor humoral, termasuk acid atau basic fibroblast growth factor, tumor 

necrosis factor-α, interleukin 8 dan VEGF. Beberapa penyakit keganasan akan 

terjadi peningkatan proses angiogenesis.(41) 

 Angiogenesis merupakan proses yang dinamis dan terintegrasi yang 

melibatkan degradasi membran basalis, proliferasi, migrasi sel endotel dan formasi 

kapiler tubulus. Perkembangan suatu tumor bergantung pada neovaskulatur sekitar 

tumor. Proses angiogenesis dipengaruhi oleh keseimbangan antara faktor stimulasi 

dan inhibitori yang dikeluarkan oleh tumor. Pertumbuhan tumor akan difasilitasi 

oleh proses angiogenesis dengan memberikan oksigenasi pada tumor melalui 

berbagai proses bertahap, meliputi proliferasi sel endotel, motilitas sel endothelial 

melalui matrik ekstraseluler dan diferensiasi kapiler.(40) 

 Peningkatan faktor angiogenesis dan peningkatan kepadatan pembuluh darah 

merupakan pertanda terjadinya angiogenesis. Faktor angiogenesis dapat diukur 

dalam serum atau urine. Kepadatan pembuluh darah dapat dilihat secara 

histologis.(40,41) Kepadatan pembuluh darah idealnya diperiksa dengan monoklonal 

antibodi secara teknik imunohistokimia. Cara ini dapat membedakan endotel 

pembuluh darah dengan memberikan warna lain dari jaringan sekitar sehingga 

mudah dibedakan. Beberapa cara pewarnaan telah digunakan seperti antibodi 

terhadap molekul cluster of differentiation CD 31, CD 34, dan faktor VIII atau Von 

Wilbrand factor –related vascular endothelial cell antigen. 
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2.2.3 Faktor Pengatur Angiogenesis 

 Faktor utama yang mempengaruhi pembentukan pembuluh darah baru adalah 

kurangnya oksigen atau hipoksia. Pemicu sekresi faktor pro angiogenik, terutama 

VEGF dan mestimulasi pembentukan pembuluh darah baru untuk memenuhi 

kebutuhannya. Beberapa faktor pro angiogenik yang penting termasuk fibroblast 

growth factor (FGF),VEGF, transforming growth factor (TGF) α dan β. Faktor 

penghambat angiogenesis termasuk angiostatin, endostatin, thrombospondin-1, 

angiopoietin-2, interferon α, dan IL-12. Peran yang pasti dari tiap faktor masih 

belum jelas, namun beberapa sudah terbukti melalui penelitian. 

2.2.4 Vaskulogenesis 

Terdapat 2 proses pembentukan pembuluh darah yaitu vaskulogenesis dan 

angiogenesis.(42,43) Vaskulogenesis adalah pembentukan pembuluh darah baru 

dimana sebelumnya merupakan jaringan yang avaskular, sedangkan angiogenesis 

adalah pembentukan pembuluh darah baru dimana sebelumnya sudah ada 

pembuluh darahnya. Vaskulogenesis terutama terjadi pada embrio namun mungkin 

juga terjadi pada vaskularisasi pada beberapa tumor solid.(43) Vaskulogenesis 

dimulai dari stem sel yang disebut hemangioblast, yang berdiferensiasi menjadi sel 

hematopoietik (prekursor sel darah) dan angioblast.(40,41,44) Angioblast merupakan 

sel endothel primitif yang kemudian mengalami proliferasi dan diferensiasi 

membentuk jaringan pembuluh darah, yang disebut pleksus vaskuler primer.(41) 

Pertumbuhan suatu tumor pada prostat bergantung pada angiogenesis, dan 

beberapa terapi difokuskan untuk menghentikan proses tersebut. Agent anti 
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angiogenik bekerja langsung pada sel endotel, menghambat produksi dan aksi 

proangiogenik peptida oleh sel tumor, memperkuat ekspresi inhibitor angiogenesis 

dalam tumor. Terapi antiangiogenesis merupakan antiproliferasi, dan dapat juga 

menginduksi apoptosis dan regresi sel tumor. 

 Pemeriksaan dengan mikroskopik menggunakan pembesaran lemah 

didapatkan gambaran berupa pembuluh darah yang banyak pada daerah hot spots. 

Jumlah daerah hot spots dan tingkat kepadatan pembuluh darah ini berhubungan 

positif dengan metastasis pada karsinoma mammae dan beberapa kanker 

lainnya.(45) Kepadatan pembuluh darah pada karsinoma buli bermanfaat 

memprediksi angka kematiannya.(46) Pendapat dari penelitian lain mengatakan 

tidak ada korelasi antara jumlah hot spots dengan survival, namun kepadatan 

pembuluh darah sangat berhubungan negatif dengan survival dan prognosis pada 

renal cell carcinoma (RCC).(47) Konsentrasi basic fibroblast growth factor (bFGF) 

dalam serum tidak dapat membedakan prostat jinak atau ganas, namun dapat 

dipakai membedakan stadium lokal atau lanjut pada pasien karsinoma prostat.(48) 

Hal di atas menunjukkan bahwa proses angiogenesis juga terjadi pada BPH dan 

bukan hanya pada karsinoma prostat saja. Pemasangan kateter pada pasien BPH 

akan meningkatkan proses angiogenesis. Menurut penelitian, Jumlah pembuluh 

darah per 10 lapangan pandang dengan pembesaran 400 x pada spesimen jaringan 

prostat penderita BPH tanpa kateter urethra dengan pengecatan hematoksilin eosin 

adalah rerata 3,47 (0-18) sedangkan dengan kateter urethra adalah rerata 19,5 

(3-43) (p=0,001).(50) Penelitian lain didapatkan rerata 20,95 + 1,9 penderita BPH 
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tanpa kateter urethra dengan mikroskop pembesaran 200 x dan pengecatan 

monoklonal antibodi CD34 jaringan prostat sub urethra.(50) 

 Pertumbuhan dan metastasis tumor tergantung dengan angiogenesis, maka 

jalan terbaik pengobatannya adalah dengan memutuskan atau menghambat proses 

ini.(48) Proses angiogenesis diatur oleh keseimbangan antara faktor pemicu dan 

faktor penghambat.(51) Salah satunya ialah vascular growth factors yaitu kelompok 

vascular endothelial growth factor (VEGF). VEGF lebih kuat dan spesifik untuk 

memacu pertumbuhan sel endotel dan merupakan pengatur utama pada proses 

tersebut. VEGF merupakan glikoprotein homodimer dengan dominasi isoform Mr 

45,000.(52) Membran-bound c secreted VEGF merupakan potent mitogen sel 

spesifik endothelial yang memegang peranan penting pada perkembangan dan 

diferensiasi organ, repair jaringan, dan fungsi reproduksi. VEGF akan meningkat 

pada keadaan hipoksia dan hipoglikemia. Faktor anti angiogenesis adalah faktor 

yang menekan proses angiogenesis normal dan mungkin dapat digunakan untuk 

menghentikan angiogenesis pada tumor. Trombospondin adalah protein hasil 

sekresi yang bereaksi dengan beberapa komponen ekstrasel dan dapat menghambat 

angiogenesis. Sintesis Folkman’s group sebuah protein anti angiogenesis yang 

dibuat dari tumor in vivo dan memproduksi enzim proteolitik yang sebelumnya 

tidak diketahui dan menghambat angiogenesis. Seperti prolaktin dan fibronektin 

atau bahan anti angiogenik yang lebih potent seperti platelet faktor 4.(52) 

 Peran utama angiogenesis dalam pertumbuhan tumor dan metastasis karena 

ada pemicu angiogenesis yang menyebabkan tumor mengeluarkan beberapa faktor 

proangiogenik. Hipoksia adalah salah satu pemicu produksi faktor proangiogenik. 
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Jaringan tumor mengalami hipoksia ringan tapi karena sel tumor sudah mengalami 

mutasi maka dia dapat bertahan dan tidak mati. Sel tumor yang mengalami mutasi 

dapat hidup dalam keadaan hipoksia dan memicu angiogenesis dengan 

meningkatkan produksi VEGF dan menurunkan produksi trombospondin. Masih 

banyak mekanisme lain yang belum diketahui. Mengatur proangiogenesis dan anti 

angiogenesis penting untuk menghentikan tumor dan mengontrol metastasis.(52) 

Daftar faktor pro angiogenik(45) : 

1. Vascular Endothelial Growth factor : VEGF A, VEGF B, VEGF C 

Peran : stimulasi vasculogenesis, stimulasi remodeling angiogenik, 

meningkatkan survival sel endotel (mencegah apoptosis sel endotel dan 

regresi pembuluh darah). 

2. Basic Fibroblast Growth Factor (FGF) : FGF-1 (acidic FGF), FGF-2 (basic 

FGF), FGF-3 (int-2), FGF-4 (K-FGF) 

Peran : menstimulasi angiogenesis 

3. Angiopoeietin (Ang-1) 

Peran : berperan pada maturasi pembuluh darah baru, pembuluh darah baru 

kurang peka terhadap VEGF 

4. Angiopoietin (Ang-2) 

Peran : membuat pembuluh darah baru lebih peka terhadap VEGF 

5. Angiostatin 

Peran : menghambat migrasi sel endotel, memacu regresi vaskularisasi 

tumor 

6. Endostatin  

Peran : menghambat migrasi sel endotel, memacu regresi vaskularisasi 

tumor 

7. Tumor Necrosis Factor (TNF) α 

8. Thrombospondin-1 

Peran : meningkatkan apopotosis sel endothel 

9. Transforming Growth Factor (TGF) β 

Peran : meningkatkan maturasi pembuluh darah, meningkatkan produksi 

matriks ekstraseluler 

10. Ephrin-B2 

Peran : maturasi pembuluh darah, differensiasi pembuluh darah 

11. Thymidine phosphorylase (platelet-derived endothelial cell growth factor) 

12. Platelet derived growth factor 

13. Scatter factor (hepatocyte growth factor) 

14. Interleukin 8 

15. Protein & peptida yang lain : 
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 Transforming growth factor (TGF) α 

 Granulocyte colony stimulating factor 

 Angiogenin 

 Platelet activating factor 

 Proliferin 

 Substance P 

 Non Peptida : 

i. Lactate 

ii. Hyaluron fragment 

iii. Erucamide 

 

Obat anti angiogenik(45) : 

1. Metalloproteinase inhibitors 

2. Fumagillin analogues (AGM1470) 

3. Group B Streptococcus toxin 

4. Interferons 

5. Pentosan polysulphate 

6. VEGF blocking antibodies 

7. VEGF receptor kinase inhibitors 

 

 

 

2.2.5 Reseptor Faktor Angiogenik  

Ikatan reseptor spesifik yang terdapat di sel endothel memperantarai aktivitas 

growth factor. Reseptor tersebut merupakan protein transmembran dengan tyrosine 

kinase yang berperan dalam sel. Ikatan antara VEGF dengan reseptor-2 VEGF, 

angiopoietin 1 dan angiopoietin 2 yang terikat pada Tie2, dan ephrin-B2 terikat 

pada EphB4.(41) Meskipun demikian, growth factor punya kecenderungan untuk 

memiliki lebih dari 1 reseptor, fungsi dari reseptor memang belum jelas, tetapi 

mempunyai peran dalam proses angiogenesis. 

2.2.6 Patofisiologi Angiogenesis  
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Banyak penelitian mengenai mekanisme terjadinya kanker, dimana 

angiogenesis memiliki peran penting dalam menentukan progresivitas suatu tumor 

maupun keganasan hematologi.(43,53) Faktor-faktor pro angiogenik yang akan 

menstimulasi pertumbuhan pembuluh darah akan diproduksi oleh tumor, sehingga 

pembuluh darah akan memiliki fungsi dan struktur yang tidak normal. 

Bentuk pembuluh darah akan sebagai berikut : bentuk irregular (tidak 

beraturan), diameter melebar, rapuh atau mudah berdarah, peningkatan 

permeabilitas melebihi normal dan tidak selalu berhubungan dengan pembuluh 

darah lain.(54,55,56) 

 

 

Gambar 2. a) struktur pembuluh darah normal, b) pembuluh darah pada tumor, 

irreguler,dilatasi c dan d. normal dan pembuluh darah tumor dalam struktur yang 

lain. (54) 
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Ekspresi dari sel permukaan antigen pada sel endotel juga abnormal, jumlah sel 

penyokong juga lebih sedikit dibandingkan dengan sel yang normal.(43,53) Aliran 

darah pada pembuluh darah tumor yang irregular dan tidak beraturan, mengalir 

lebih lambat dibandingkan normal dan kadang juga tidak berfungsi.(53) Keadaan ini 

menyebabkan suplai nutrisi ke sel tidak optimal. Perkembangan yang cepat dari 

suatu sel tumor terutama keganasan, diakibatkan oleh kondisi kurangnya suplai 

oksigen dan nutrisi oleh karena meningkatnya suplai ke pembuluh darah. Kedua 

kondisi abnormal dari pembuluh darah tersebut akan menyebabkan kondisi 

hipoksia, yang akan memicu angiogenesis. 

Angiogenesis pada tumor meliputi 2 fase (gambar 3). Fase pertama adalah fase 

avaskuler, lesi masih cenderung relatif tetap dan tidak lebih dari 1-2 mm pada 

diameter. Pertumbuhan cenderung masih stabil, dimana proliferasi dan apoptosis 

masih berjalan seimbang. Pada tahap ini, vaskularisasi dibutuhkan, sehingga akan 

menyebabkan pertumbuhan menjadi lebih cepat.(57) Hipoksia yang terjadi pada area 

nekrotik suatu tumor merupakan stimulus untuk pertumbuhan dan memungkinkan 

sel tumor untuk menerima nutrisi yang mempertahankan fungsi pertumbuhan.(58) 

 

Gambar 3. Stimulasi angiogenesis pada tumor (53) 
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Penghambatan proses angiogenesis pada tumor xenograft pada hewan coba 

mengunakan agent anti angiogenik dimana beberapa akan menyebabkan regresi 

dari tumor dan berfungsi mencegah pertumbuhan tumor.(59) 

 

Gambar 4. Proses angiogenesis yang normal dan patologis (60) 

 

2.2.7 Hypoxia Induced Factor 1 alpha (HIF – 1 α)  

 Hipoksia diduga sebagai perangsang yang paling poten dari VEGF, dan 

ekspresinya secara transkripsional diatur oleh HIF – 1. Peran HIF – 1 sangat 

penting, sebagai pengatur transkripsi genom secara luas diidentifikasi untuk 

hemostasis O2 sebagai respon terhadap stress hipoksia. HIF – 1 merupakan 

heterodimer yang terdiri atas subunit HIF - 1α dan HIF - 1β, dimana merupakan 

dasar  protein utama helix – loop – helix – Per/Arnt/Sim. HIF – 1 β diekspresikan 

secara konstitutif, dimana ekspresi HIF – 1 α dipertahankan pada level rendah pada 

kebanyakan sel dalam kondisi normal. Pada kondisi hipoksia, HIF – 1 α 

melepaskan degradasi proteosomal dan kemudian ditranslokasikan ke nukleus. 

Proses yang terbentuk sebagai hasil dari penghambatan aktivitas prolylhidroxylase 

yang bergantung oksigen yang memodifikasi residu 564 dan 402, dan proses 
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berikutnya diperantarai oleh sinyal – sinyal lokalisasi inti sel. Modifikasi enzimatik 

ini dari HIF – 1 α diperlukan untuk mengikat protein von hippel-lindau, dimana 

mengenali komponen dari ligase protein ubiquitin E3 yang merupakan target dari 

HIF – 1 α untuk degradasi proteosomal. Secara kontras terhadap pengaturan 

ketergantungan oksigen dari degradasi HIF – 1 α, dilaporkan faktor yang 

menginduksi sintesis protein HIF – 1 α melalui jalur transduksi sinyal membawa 

kepada reseptor tirosin kinase terhadap PI3K terhadap serine / threonine kinase 

AKT dan FRAP. Mammalian Target Of Rapamycin (mTOR) adalah protein kinase 

yang mengatur pertumbuhan sel, proliferasi sel, motilitas sel, ketahanan hidup sel 

dan sintesis protei. Jalur mTOR diekspresikan secara berlebihan pada kanker 

prostat primer dibandingkan dengan jaringan BPH , ekspresinya dikaitkan dengan 

keganasan suatu penyakit. Kehilangan gen supresor tumor homolog fosfat dan 

tensin (PTEN) mengindikasikan ke arah keganasan dengan aktivasi  

phospatidylinositol 3 – kinase (PI3K)/Akt (protein kinase B family) / jalur sinyal 

mTOR.(61,62) 

 

Gambar 5. Pengaturan sintesis HIF – 1 α dan stabilitas (63) 
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Pengaturan HIF – 1 melalui proline hydroxylation. (a) Pada keadaan 

normoksia, hypoxia – inducible factor (HIF) – 1 mengalami hidroksilasi oleh 

proline hydroxilase (PHD1,2 dan 3) dalam keadaan adanya O2, Fe2+, 2 – 

oxoglutarate (2 – OG) dan askorbat. HIF – 1 yang terhidroksilasi (OH) dikenali 

oleh pVHL (produk dari tumor supresor gen von Hippel – Lindau), dimana bersama 

dengan kompleks ligase ubiquitin multi subunit, menyentuh HIF dengan 

polyubiquitin; hal ini menyebabkan pengenalan oleh proteosom dan degradasi 

subsequent. Asetilasi dari HIF – 1 (OAc) juga meningkatkan ikatan pVHL. (b) 

sebagai respon terhadap hipoksia, proline hydroxilation dihambat. VHL tidak 

mampu lagi untuk mengikat dan menjadikan HIF – 1 sebagai target degradasi 

proteosomal, dimana akan membawa akumulasi dan translokasi HIF – 1 menuju 

nukleus. Disana, HIF -1 mengalami dimerisasi dengan HIF – 1, berikatan dengan 

hypoxia response elements (HREs) dalam promoter dari gen target dan merekrut 

kofaktor transkripsional seperti p300 / CBP untuk aktivitas transkripsional penuh. 

Fungsi sel diatur oleh target gen, sesuai indikasi.(64) 

 

Gambar 6. Pengaturan HIF – 1 α oleh proline hydroxylation (65) 
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Hepatocyte growth factor (HGF) merupakan salah satu molekul yang 

menginduksi angiogenesis pada tumor. HGF merupakan ligand alami c-Met proto 

oncogene yang merupakan produk dari reseptor tirosin kinase. Signal HGF/c-Met 

mengaktifkan banyak jalur transduksi sinyal, termasuk phospatidylinositol 3 – 

kinase (PI3K) / Akt, mitogen – activated protein kinase (MAPK) dan signal 

transducer and activator of transcription 3 (STAT 3). Aktivasi yang sinkron dari 

berbagai sinyal menjadi penting untuk berbagai kemampuan biologis HGF. Dalam 

hal menginduksi angiogenesis, HGF merangsang sel endotelial secara langsung 

melalui reseptor c-Met dan secara tidak langsung memfasilitasi ekspresi faktor 

angiogenik lainnya yang diwakili VEGF. Dimana jalur PI3K / Akt dan MAPK 

mengatur ekspresi VEGF melalui translasi HIF - 1α. Pada sisi lainnya, kemampuan 

STAT3 untuk mengaktivasi gen VEGF sebagai aktivator transkripsional langsung. 

Studi terkini meloprkan bahwa pemberian signal STAT 3 juga memperkuat 

aktivitas transkripsi promotor HIF - 1α dan berkontribusi terhadap upregulation 

HIF - 1α mRNA.(66) 
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Gambar 7. Pengaturan interaksi HGF terhadap jalur JAK/STAT3, PI3k/Akt dan 

MAPK (66) 

 

2.3 Terapi pada BPH 

Tujuan terapi pada penderita BPH adalah mengembalikan kualitas hidup 

penderita tersebut. Terapi yang diberikan tergantung pada derajat keluhan, keadaan 

penderita. Pilihannya adalah mulai dari tanpa terapi (watchful waiting), 

medikamentosa, dan terapi intervensi. 

Beberapa terapi tersebut adalah : 

1. Watchful waiting 

Penderita hanya diamati dan dilakukan evaluasi berkala. Biasanya diberikan  

pada penderita dengan keluhan ringan (skor IPSS < 7 atau Madsen < 9). 

2. Medikamentosa 
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 Penderita BPH dengan keluhan dan gejala, biasanya memerlukan 

pengobatan apabila telah mencapai tahap tertentu. Pada saat BPH mulai 

menyebabkan perasaan yang menganggu, apalagi membahayakan kesehatan, 

direkomendasikan pemberian medikamentosa. Tujuan terapi medikamentosa 

adalah : (1) mengurangi resistensi otot polos prostat sebagai komponen dinamik 

atau (2) Mengurangi volume prostat sebagai komponen statik.  

Jenis obat yang digunakan adalah (67) : 

a. Antagonis reseptor adrenergik  yang dapat berupa : 

1. Preparat non selektif : fenoksibenzamin 

2. Preparat selektif masa kerja pendek : prazosin, aluzosin, indoramin 

3. Preparat selektif masa kerja lama : tamsulosin, doksazosin, terazosin 

b. Inhibitor 5  reduktase yaitu dutasteride dan finasteride  

c. Fitofarmaka : Hypoxis rooperi (rumput Afrika), Sabal serrulatum (palem 

kerdil), Cucurbita pepo (biji waloh), Urica spp, Populus tremuia 

d. Pembedahan : 

Tindakan bedah dapat dilakukan dengan 2 cara : 

a) Open prostatektomi 

b) TURP (Transurethral Resection of the Prostate) 

e. Alternatif terapi intervensi yang lain : TUIP (Transurethral incision of the 

prostate), TUBD (Transurethral ballon dilatation), TUNA (Transurethral 
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needle ablation), TULIP (Transurethral laser incision of the prostate), Prostat 

stent, Cryotherapy, Termoterapi, TUMT (Transurethral microwave 

thermotherapy), ILC (Interstitial laser coagulation), HIFU (High intensity 

focused ultrasound). 

2.3.1. 5α reduktase inhibitor 

2.3.1.1 Farmakologi 

 Dutasteride dan finasteride merupakan 4 azasteroid inhibitors dari 5α 

reduktase inhibitor, merupakan enzim yang bekerja menghambat perubahan 

testosteron menjadi dehidrotestosteron (DHT) pada kelenjar prostat. DHT 

merupakan androgen primer pada kelenjar prostat dan berperan utama pada BPH 

dan kelainan prostat lainnya(59,60,61,62) termasuk alopesia androgenik.(68,69) 

 Isoenzim 5 α reduktase tipe 2 dominan pada kulit dan hati, juga jaringan 

genital termasuk prostat. Tipe 1 juga terdapat pada kulit, hati dan prostat, terutama 

pada kelenjar sebasea. Meskipun pada awal studi tidak dijumpai pada tipe 1 dan 

tipe 2 mRNA protein, pada studi terkini tipe 1 dan 2 mRNA protein dijumpai pada 

prostat. 

 Finasteride merupakan kompetitif 5α reduktase inhibitor selektif yang 

menghambat isoenzim tipe 2 yang merupakan kompleks enzim yang stabil. 

Dutasteride merupakan kompetitif inhibitor pada kedua isoenzim. 

2.3.1.2. Penurunan Serum DHT 
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Setelah pemakaian dalam jangka waktu yang lama, yaitu lebih dari 14 hari 

dengan dosis yang direkomendasikan untuk terapi BPH, penurunan serum DHT 

secara signifikan lebih besar dengan dutasteride (0,5 mg sehari) dibandingkan 

dengan finasteride (5 mg sehari). Percobaan klinik, pemakaian jangka panjang 

dutasteride 0,5 mg sehari, selama 2 tahun menghasilkan penurunan serum DHT 94 

% dan 93 % sesudah 1 dan 2 tahun konsentrasi DHT berkurang 85 % dan 90 %.(70) 

Sedangkan pemberian jangka lama finasteride 5 mg sehari selama 4 tahun pada 

pasien BPH, konsentrasi DHT akan turun 70 %.(71) 

2.3.1.3. Farmakokinetik dan Farmakodinamik 

 Kedua agen 5 α reduktase inhibitor baik dutasteride maupun finasteride 

akan diabsorpsi dengan cepat. Nilai rata-rata bioavaibilitas sekitar 60 % dan 

pemberian bersama makanan tidak berbeda secara signifikan diantara kedua obat 

tersebut. Kedua obat tersebut akan berikatan erat dengan protein plasma. Dijumpai 

sejumlah kecil kandungan obat tersebut dalam cairan semen yang terakumulasi 

dalam vesikula seminalis.(70,71,72) 

 kedua obat tersebut pada pemakaian jangka lama akan terakumulasi secara 

lambat untuk mencapai kondisi stabil, meskipun penurunan serum DHT terjadi 

secara cepat.(70,71) Dengan dosis harian dutasteride 0,5 mg; 65 % dan sekitar 90 % 

konsentrasi optimal dari terapi tersebut dicapai setelah 1 dan 3 bulan, dan 

konsentrasi maksimal dicapai dalam 6 bulan. Studi ikatan protein plasma secara in 

vitro telah dilakukan pada dutasteride. Pada studi ini, tidak ada ikatan protein yang 

lebih kuat dibandingkan obat seperti phenytoin, warfarin atau diazepam.(70) 
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 Dutasteride maupun finasteride dieksresi melalui hepar, terutama melalui 

cytochrome P450 3 A 4 (CYP 3 A 4) isoenzym system.(70,71) Dutasteride sebagian 

dimetabolisir melalui jalur CYP 3 A 5. Dutasteride tidak dimetabolisir in vitro oleh 

human cytochrome P 450 isoenzym CYP 1 A 2, CYP 2 A 6, CYP 2 B 6, CYP 2 C 8, 

CYP 2 C 9, CYP 2 C 19, CYP 2 D 6, CYP 2 E 1. 

Kedua obat tersebut memiliki margin of safety yang luas hingga bisa diberikan 

> 10 kali dosis normal yang direkomendasikan untuk 10-12 minggu tanpa 

peningkatan efek samping.(70,73) Dutasteride aman dikonsumsi pada dosis 40 mg 

(80 x lebih besar daripada dosis terapeutik 0,5 mg sehari) selama 7 hari dan 5 mg 

(10 x lebih besar daripada dosis terapeutik 0,5 mg sehari) selama 6 bulan. 

Dutasteride dengan pemakaian dosis 5 mg sehari tidak berefek pada QTc 

interval.(70)  

Rekomendasi dosis dutasteride 0,5 mg (1 kapsul per hari), bisa sebelum atau 

sesudah makan. Efek pada ginjal, kurang dari 1 % yang diekskresikan lewat urine, 

tidak perlu penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan faal ginjal. Pada 

gangguan liver perlu berhati-hati,perlu pemeriksaan faal hati sebelum dan sesudah 

terapi jangka lama. Obat ini aman diberikan pada pasien geriatri. Tidak ada 

penyesuaian dosis pada pasien tersebut. Efek samping dutasteride pada pemakaian 

jangka lama lebih rendah dibandingkan finasteride.(70) 

2.3.1.4. Peran 5-α reduktase inhibitor pada Hematuria 

 Hematuria yang berkaitan dengan BPH dapat menggunakan agen 5-α 

reduktase inhibitor, terutama pasien hematuria setelah dilakukan TURP. Beberapa 
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percobaan telah dilakukan dengan hasil efektif setelah pengobatan selama rata-rata 

2 minggu.(74) Penekanan angiogenesis dapat dicoba dengan manipulasi hormon 

yang menghambat testosteron.(76) Hormon testosteron sangat mempengaruhi aliran 

darah ke prostat. Testosteron akan merangsang pertumbuhan dan mempertahankan 

kehidupan epitel prostat. Penelitian pada tikus telah membuktikan bahwa dalam 24 

jam setelah tindakan kastrasi akan menurunkan aliran darah ke prostat secara 

drastis.(76) 5 α reduktase inhibitor dapat menurunkan aliran darah ke prostat pada 

tikus setelah pemberian 7 hari. Efek ini lebih lambat dibandingkan dengan kastrasi 

tapi hasil akhirnya sama.(74) 

2.3.1.5. Peran 5-α reduktase inhibitor dalam menghambat angiogenesis 

 Mekanisme testosteron mempengaruhi aliran darah prostat masih belum 

banyak diketahui, efek DHT menyebabkan produksi beberapa vasoaktif dan faktor 

angiogenik yang menyebabkan vasodilatasi dan angiogenesis.(74) Agent 5 α 

reduktase inhibitor disebutkan dapat menurunkan ekspresi dari hypoxia induced 

factor – 1 alpha (HIF - 1α) dan vascular endothelial growth factor (VEGF) pada 

jaringan sub epithelial prostat.(77) Penelitian telah menunjukkan dengan kastrasi 

terjadi penurunan VEGF dan pemberian testosteron substitusi meningkatkan 

kembali VEGF dengan cepat pada prostat tikus. Peningkatan VEGF akan terjadi 

proliferasi sel endothel dan peningkatan aliran darah.(78) Mekanisme 5-α reduktase 

inhibitor sebagai penghambat angiogenesis dengan menurunkan kadar VEGF. 

VEGF diproduksi oleh tumor untuk pertumbuhan pembuluh darah.(74) Banyak 

growth factor lain ditemukan pada prostat manusia yang bekerja di bawah pengaruh 

hormon testosteron dan dipercaya sebagai penyebab BPH dan angiogenesis. Faktor 
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angiogenik lain tersebut adalah bFGF, TGF β-1, HGF, dan EGF. Pertumbuhan 

epitel prostat diawali oleh pertumbuhan vaskularnya, berarti pertumbuhan vaskular 

lebih dulu dari pertumbuhan organnya.(78) Efek pemutusan mekanisme konversi 

dari testosteron ke DHT oleh finasteride ini menyebabkan penurunan aktivitas 

androgen dalam mengontrol growth factor untuk angiogenesis sehingga terjadi 

penurunan angiogenesis selanjutnya terjadi penurunan perdarahan prostat.(79) Anti 

androgen telah dipercaya dapat menekan angiogenesis pada BPH.(80) Terjadinya 

penurunan aliran darah prostat akibat sekunder dari penurunan metabolisme prostat 

karena efek 5-α reduktase inhibitor. Apakah efek terapi tersebut terhadap 

penurunan vaskularisasi prostat adalah mekanisme langsung atau tidak langsung 

masih belum pasti.(79,81) 

 Penelitian yang dilakukan di Inggris, agen 5α reduktase inhibitor 

disebutkan dapat menurunkan ekspresi dari VEGF dan MVD pada jaringan sub 

epithelial prostat. Finasteride dapat mencegah perdarahan spontan pada BPH. 

Terapi dengan finasteride akan mengurangi kehilangan darah saat operasi. 5 α 

reduktase inhibitor akan mengurangi jumlah pembuluh darah mikro pada sub 

urethral prostat. 

2.3.2 TURP (Transurethral resection of the prostate) 

TURP merupakan standar pembedahan endoskopik untuk BPH. TURP 

dilakukan dengan cara bedah elektro (electrosurgical) atau metode alternatif lain 

yang bertujuan untuk mengurangi perdarahan, masa rawat inap, dan absorbsi cairan 

saat operasi. Metode alternatif ini antara lain vaporization TURP (VaporTode), 
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TURP bipolar, photoselective vaporization of the prostate (PVP), dan enuleasi laser 

holmium serta tindakan invasive minimal lainnya seperti injeksi alkohol, 

pemasangan stent prostat, laser koagulasi.  

Menurut Agency for Health Care Policy and Research guidelines, indikasi 

absolut pembedahan pada BPH adalah sebagai berikut :  

1. Retensi urin yang berulang.  

2. Infeksi saluran kencing rekuren akibat pembesaran prostat.  

3. Gross hematuria berulang.  

4. Insufisiensi ginjal akibat obstruksi saluran kencing pada buli. 

5. Kerusakan permanen buli atau kelemahan buli-buli. 

6. Divertikulum yang besar pada buli yang menyebabkan pengosongan buli 

terganggu akibat pembesaran prostat. 

Secara umum pasien dengan gejala LUTS sedang-berat yang tidak berespon 

terhadap pengobatan dengan alpha adrenergik bloker dan atau 5 alpha reductase 

inhibitor dipertimbangkan untuk menjalani prosedur pembedahan. TURP 

diindikasikan pada pasien dengan gejala sumbatan saluran kencing menetap dan 

progresif akibat pembesaran prostat yang tidak mengalami perbaikan dengan terapi 

obat-obatan. 
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2.3.2.1 Kontraindikasi TURP 

TURP merupakan prosedur elektif dan tidak direkomendasikan pada pasien 

tertentu. Hampir semua kontraindikasinya adalah kontraindikasi relatif, 

berdasarkan kondisi komorbid pasien dan kemampuan pasien dalam menjalani 

prosedur bedah dan anestesi. Kontraindikasi relatif antara lain adalah status 

kardiopulmuner yang tidak stabil atau adanya riwayat kelainan perdarahan yang 

tidak bisa disembuhkan. Pasien yang baru mengalami infark miokard dan dipasang 

stent arteri koroner sebaiknya ditunda sampai 3 bulan bila akan dilakukan TURP. 

Pasien dengan disfungsi spingter uretra eksterna seperti pada penderita 

miatenia gravis, multiple sklerosis atau Parkinson dan atau buli yang hipertonik 

tidak boleh dilakukan TURP karena akan menyebabkan inkontinensia setelah 

operasi. Demikian pula pada pasien yang mengalami fraktur pelvis mayor yang 

menyebabkan kerusakan sfingter uretra eksterna. TURP akan menyebabkan 

hilangnya spingter urin internal sehingga pasien secara total akan tergantung pada 

fungsi otot spingter eksternal untuk tetap kontinen. Jika spingter eksternal rusak, 

trauma atau mengalami disfungsi, pasien akan mengalami inkontinensia. 

Kontraindikasi yang lain adalah pasien kanker prostat yang baru menjalani 

radioterapi terutama brachyterapi atau krioterapi dan infeksi saluran kencing yang 

aktif. (9) 

2.3.2.2 Risiko komplikasi TURP 

prosedur reseksi TURP dengan menggunakan cairan irigasi/ pembilasan agar 

daerah yang direseksi tidak tertutup darah. Cairan yang digunakan berupa larutan 
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nonionik, agar tidak terjadi hantaran listrik saat operasi. Cairan yang sering dipakai 

dan murah adalah aquades. Namun sifatnya hipotonik sehingga dapat masuk ke 

sirkulasi sistemik melalui pembuluh darah vena yang terbuka saat reseksi, sehingga 

dapat terjadi hiponatremia relatif atau gejala intoksikasi air yaitu sindroma TURP. 

Ditandai dengan pasien yang mulai gelisah, kesadaran somnolen, tekanan darah 

meningkat, dan bradikardi. Lama-kelamaan menyebabkan edema otak. Sehingga 

operator harus membatasi untuk tidak melakukan reseksi lebih dari 1 jam. Untuk 

prostat yang tidak terlalu besar dapat dilakukan TUIP atau BNI (Bladder Neck 

Incision). Penyulit TURP selama operasi di antaranya perdarahan, sindrom TURP, 

dan perforasi. Pasca bedah dini dapat terjadi perdarahan dan infeksi lokal atau 

sistemik, dan pasca bedah lanjut dapat terjadi inkontinensi, diafungsi ereksi, 

ejakulasi retrograd, dan striktur uretra.  

2.4 Tomat (Solanum Lycopersicum)  

2.4.1 Taksonomi 

Kingdom  : Plantae 

Subkingdom  : Trachebionta 

Divisio    : Magnoliophyta 

Kelas     : Magnoliopsida  

Subkelas  : Asteridae 

Ordo   : Solanales 

Famili   : Solanaceae 
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Genus    : Solanum 

Species    : Solanum Lycopersicum 

Nama binomial : lycopersicon esculentum L. 

2.4.2. Komposisi dan struktur kimia 

Tomat (Solanum Lycopersicum) merupakan salah satu produk hortikultura 

yang berpotensi, menyehatkan dan mempunyai prospek pasar yang cukup 

menjanjikan. Tomat tidak mengandung kolesterol, rendah lemak dan kalori, 

sehingga sering dimasukkan ke dalam pola diet yang sehat. Tomat biasanya terdiri 

dari 5-10% bahan kering yang sebagian besar terdiri dari gula tereduksi dan sekitar 

10% asam organik terutama sitrat dan malat. Selain itu, juga didapatkan komponen 

multipel lainnya yang dapat mempengaruhi kesehatan, termasuk komponen nutrisi 

dan sejumlah fitokimia non-hara.(29) Lycopene merupakan salah satu kandungan 

kimia paling banyak dalam tomat, dalam 100 gram tomat rata-rata mengandung 

lycopene sebanyak 3-5 mg.(28) 

Kandungan lycopene dalam beberapa buah 

Bahan Makanan Jumlah (µg/100g) 

Tomat segar 3000-3100 

Tomat rebus 9700 

Jus tomat 8600-9300 

Saos tomat 9900-17000 

semagka 4100-4900 

Anggur merah 1500-3400 

Jambu bji 5400 

 

Tomat merupakan sumber yang kaya akan karotenoid, khususnya lycopene 

yang memberikan warna merah yang dikenal pada tomat. Meskipun hingga 20                                                                                                                                         



                                              

43 

karotenoid yang berbeda dideteksi pada tomat, lycopene biasanya mengambil 

proporsi sebanyak 70-90% dari karotenoid yang ada, kira-kira 3-5 mg/100g dari 

buah mentah, yang mana ditentukan oleh genetik, faktor lingkungan, dan 

kematangan. Varietas kuning spesifik dapat mengandung hanya 0,5 mg 

lycopene/100g sedangkan varietas merah-bata dapat mengandung hingga 10-15 

mg/100g lycopene. Konsentrasi lycopene ditemukan sekitar 3-5 kali lebih tinggi di 

kulit tomat dibandingkan pada daging buah. Adanya lycopene pada porsi serat tak 

larut pada tomat dapat berdampak pada absorpsi dan biodistribusi in vivo. 

Karotenoid yang tersisa meliputi prekursor metabolik lycopene, fitoen dan 

fitofluen, berbarengan dengan β-karoten dan neurosporen, dan sejumlah kecil 

α-karoten, gamma-karoten, dan leutin/zeaxanthin.(29) 

Misalnya, tomat secara signifikan mengandung kalium, folat, asam askorbat, 

vitamin A (β-karoten), dan tokoferol dan memiliki kandungan serat sebanyak 2% 

dan protein sebanyak 1%. Banyak fitokimia non-nutrisional yang juga terdapat 

dalam tomat. Non-provitamin A karotenoid seperti lycopene, phytoene dan 

phytofluene merupakan fokus perhatian yang secara signifikan bermanfaat. Array 

polifenol juga terdapat di dalam tomat, terutama dalam bentuk flavonoid, yang 

berdasarkan data dari kumpulan nutrisi USDA, komponen flavanoid terdiri dari 

flavanon (misalnya, naringenin), flavones (misalnya, apigenin dan luteolin), dan 

flavonol (misalnya, kaempferol, myricetin, quercetin). Penelitian yang dilakukan 

selama ini ini lebih berfokus pada karotenoid dan polifenol yang merupakan 

komponen anti-kanker aktif.(29) 
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Gambar 8: Several of the phytochemicals found in tomatoes and tomato products. 

 

Lycopene terdiri dari 40 karbon tak siklik/rantai terbuka dan mempunyai  

beberapa bentuk isomer in vivo. Produk-produk olahan tomat mengandung 79-91% 

dari lycopene total dalam bentuk  All trans-lycopene, di jaringan >50% lycopene 

total dalam bentuk isomer cis lycopene. Diduga, perubahan ini terjadi selama 

proses pemasakan dan ketika lycopene berada pada pH lambung yang rendah. 

Bentuk cis lycopene justru lebih mudah diabsorpsi dan memiliki bioavailabilitas 

yang lebih tinggi. Pola isomer lycopene serum terdiri dari 27-42% all 

trans-licopene dan 58-73% cis-isomer yang didistribusikan diantara 12-13 puncak, 

tergantung pada resolusi kromatografi mereka. Berbeda dengan hasil yang didapat 

pada makanan, all trans-lycopene hanya terdapat sebesar 12-21% dari total 

lycopene dalam jaringan prostat jinak atau ganas dan cis-isomer terdapat sebesar 

79-88% dari total lycopene dalam jaringan prostat jinak atau ganas.(29) 

2.4.3 Pencernaan, Absorpsi dan Metabolisme  

Lycopene sama sekali tidak diproduksi oleh tubuh, melainkan hanya 

didapatkan dari diet. Bioavailibilitas lycopene, yang berasal dari berbagai sumber 
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seperti tomat, semangka, dan jambu biji, dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, 

seperti proses pengolahan makanan, pemasakan dan komponen-komponen lainnya 

yang ada di dalam makanan seperti lemak dan serat, juga faktor-faktor fisiologik 

dan genetik yang mengontrol proses pencernaan dan absorpsi.27 Proses pemasakan 

biasanya membuat  bioavailibilitas lycopene bertambah, karena terjadi perubahan 

kimiawi akibat perubahan temperatur ketika mengalami pemrosesan, kemudian 

lycopene terlepas dari matriksnya dan menjadi fase lipid dari makanan. Hal ini 

menyebabkan tubuh dapat mengabsorpsi lycopene dengan lebih mudah.96  

Penyerapan lycopene ke sel mukosa intestinal dibantu dengan pembentukan 

miselle-miselle asam empedu. Karena produksi empedu di rangsang oleh diet 

lemak, absorpsi lycopene juga dipengaruhi oleh diet yang mengandung lemak. 

Metabolisme lycopene terjadi bersamaan dengan metabolisme lemak. Di dalam 

duodenum sel yang mengandung lycopene masuk ke dalam mukosa sel usus 

melalui difusi pasif setelah dicerna oleh lipase pankreas dan diemulsi garam 

empedu. Selanjutnya dibawa ke dalam aliran darah melalui system limfatik. 

Lycopene didistribusikan ke jaringan terutama melalui LDL. Lycopene paling 

banyak kandungannya pada beberapa jaringan antara lain testis, kelenjar adrenal, 

hati dan prostat.(83)  

2.4.4 Mekanisme Antioksidan 

a. Mekanisme antioksidan sebagai blocking agent 

Sebagai blocking agent lycopene mengeliminasi zat karsinogenesis dari luar 

(virus, polusi, radiasi, xenobiotik) dengan mekanisme antioksidan sehingga stress 
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oksidatif yang terjadi tidak membuat kerusakan seluler atau genetik. Dalam 

pencegahan inisiasi tumor, aktivitas antioksidan memiliki peran penting dalam 

meredam radikal-radikal bebas. Senyawa radikal bebas merupakan senyawa 

elektrofilik reaktif yang dapat bereaksi membentuk ikatan kovalen dengan makro 

molekul sel termasuk protein-protein dan asam nukleat.(26) Mortensen dkk. dengan 

memakai teknik radiolisis mendemontrasikan kemampuan lycopene untuk 

membersihkan radikal nitrogen dioksida (NO2), thiyl (RS) dan sulfonil (RSO2).(84) 

Lycopene dengan sifatnya yang sangat lipofil dan umumnya terdapat didalam 

membran sel dan komponen lipid lainnya. Oleh karena itu dalam lingkungan yang 

lipofil, lycopene memiliki kemampuan maksimum sebagai anti spesies oksigen 

reaktif atau radikal bebas.(26) Lycopene juga ditemukan dapat mencegah kerusakan 

membran dan kematian sel limfosit oleh serangan NO2 dua kali lebih efisian 

dibanding β-karoten.(85) Karotenoid maupun polifenol yang terdapat dalam tomat 

memiliki kemampuan antioksidan yang dapat memadamkan radikal bebas.(86,87) 

Lycopene sebagai antioksidan nonenzimatis, secara signifikan dapat menurunkan 

enzim fase I seperti cytochrome p450-dependent enzymes dan meningkatkan enzim 

detoksifikasi fase II seperti hepatic quinone reductase.(88) Enzim-enzim 

metabolisme ini penting dalam penghilangan substansi asing dan karsinogen dari 

dalam tubuh. Enzim tersebut akan mendetoksifikasi senyawa-senyawa elektrofilik 

yang dapat berikatan kovalen dengan protein maupun asam nukleat sehingga 

kerusakan sel dan inisiasi terjadinya mutasi dapat dicegah.(26)  

b. Mekanisme antioksidan sebagai supresing agent 
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Sementara itu aktivitas lycopene sebagai suppresing agent, faktor mekanisme 

non oksidatif lycopene menjadi kunci utama meskipun peran antioksidan tidak 

dapat dipisahkan dalam menghambat kerusakan seluler/genetik lebih jauh. 

Mekanisme non-oksidatif dilakukan melalui pengaturan fungsi gen, memperbaiki 

gap-junction communication, modulasi hormon tumbuh IGF-I dan respon imun 

atau pengaturan metabolisme.(26) Sies dan Stahl menemukan tingginya konsentrasi 

lycopene dalam tomat memiliki kemampuan menghambat oksidasi pada tahap 

progresi dalam karsinogenesis.(89) Tahap progesi merupakan perbuahan genetik 

lebih lanjut menuntun pada terbentuknya koloni sel yang lebih besar. Timbulnya 

keistimewaan- keistimewaan lain seperti peningkatan mobilitas dan angiogenesis 

juga muncul pada fase ini.(26) 

2.4.5 Modulation of Growth Factor and Growth Factor Receptor Signaling 

Growth factor and growth factor receptor signaling sangat penting untuk 

pertumbuhan dan kelangsungan hidup seluler sehingga dianggap sebagai target 

terapeutik yang menarik dari banyak kasus kanker pada manusia. Beberapa growth 

factor receptor signaling dalam hal ini faktor insulin-like growth factors (IGFs), 

vascular endothelial growth factor (VEGF), dan Platelet-Derived Growth Factor 

(PDGF) memainkan peran penting dalam karsinogenesis, invasi dan metastasis. 

Faktor-faktor ini secara langsung mengatur fungsi seluler dengan berinteraksi 

dengan reseptor permukaan sel tertentu dan mengaktifkan berbagai kaskade sinyal 

intraselular seperti jalur PI3K / Akt / mTOR intraseluler dan jalur Ras / Raf / MAP 

kinase termasuk ERK, p38, dan c-jun N-terminal kinase (JNK ). Aktivasi abnormal 

dari jalur sinyal tersebut menyebabkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup yang 
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menekan apoptosis dan mendorong perkembangan siklus sel, angiogenesis, dan 

aktivitas metastasis pada berbagai jenis kanker (Gambar 9).(90) 

 

Gambar 9. Modulasi oleh lycopene terhadap faktor pertumbuhan dan signaling 

reseptor faktor pertumbuhan. Lycopene menghambat beberapa sinyal pertumbuhan 

utama, yaitu sinyal insulin-like growth factors (IGF), vascular endothelial growth 

factor (VEGF), dan sinyal platelet-derived growth factor (PDGF) yang 

menandakan, secara langsung dan / atau tidak langsung mengakibatkan penurunan 

pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel, induksi apoptosis, penghambatan 

imigrasi dan angiogenesis.(90) 

Faktor pertumbuhan IGF (IGF-1 dan IGF-2) sangat penting untuk 

pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Tindakan IGF diatur oleh enam protein 

pengikat IGF terlarut (IGFBPs) yang mengikat IGF dengan afinitas dan kekhususan 

yang tinggi. Setelah mengikat reseptor IGF-1 (IGF-1R), IGF-1 mengaktifkan jalur 

PI3K / Akt / mTOR dan jalur Ras / Raf / MAP kinase, yang mengatur berbagai 

proses biologis menuju keganasan.(91) Telah ditunjukkan bahwa lycopene telah 

terbukti mempengaruhi beberapa jalur sinyal IGF-1 yang diaktifkan.(90) 
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PDGF merupakan faktor pertumbuhan lain yang dihambat oleh lycopene, 

PDGF adalah stimulator kuat pertumbuhan dan motilitas sel otot polos (SMC) dan 

fibroblas, yang mendorong pertumbuhan tumor melalui interaksi sel stroma-tumor. 

Selain itu, kelainan sinyal reseptor PDGF / PDGF (PDGFR) yang ditandai oleh 

terlalu banyak atau kejadian mutasi diperkirakan berkontribusi pada keganasan 

tertentu.(92) 

Faktor ini memberikan efeknya pada sel target dengan mengikat spesifisitas 

berbeda dengan reseptornya, PDGFR-A dan PDGFR-B. Dalam studi fungsional, 

lycopene menghambat proliferasi dan migrasi PMG yang dipicu PDGF-BB. 

Lycopene juga menghambat sinyal PDGF-BB yang diinduksi pada fibroblas, serta 

fosforilasi ERK1/2, p38, dan JNK.(93) Selanjutnya, lycopene menghambat motilitas 

sel otot polos (SMC) dan migrasi fibroblas dengan mengurangi persinyalan 

PDGF-AA dan PDGF-AB yang diukur dengan fosforilasi PDGFR-α dan aktivasi 

kinase (Gambar 9).(94) 

Studi in vitro juga menunjukkan berbagai mekanisme lycopene sebagai 

kemopreventif. Percobaan yang dilakukan Zhang dkk pada sel fibroblas embrio 

tikus, didapatkan bahwa lycopene dapat meningkatkan regulasi komunikasi gap 

junction melalui peningkatan ekspresi gen connexin 43 yang mengkode sebagian 

besar protein gap junction. Formasi dari gap junction dapat memberikan jalan bagi 

komunikasi dari sel ke sel yang penting dalam pengaturan pertumbuhan sel yang 

tidak terkontrol.(95)  
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Penelitian lain menyebutkan bahwa lycopene mampu menghambat ekspresi 

cyclin D1 pada G0/G1.(96) Penelitian lain juga melaporkan bahwa lycopene 

menekan progresi cell cycle pada sel kanker payudara melalui penghambatan 

ekspresi cyclin D1 sehingga menghambat proliferasi sel dan menginduksi 

apoptosis.(97) Cyclin merupakan protein yang berperan dalam progresi siklus sel 

dan mengaktivasi cyclin dependent kinase untuk mengeluarkan sel dari fase G0 

memasuki fase G1.(98) Sel dalam keadaan istirahat, atau berada pada fase G0, dapat 

menginisiasi daur sel kembali jika sel merespon faktor pertumbuhan. Untuk 

mengawali kembali fase G1, sel memerlukan aktivasi berbagai kompleks 

cyclin-CDK dan faktor transkripsi yang akan memicu ekspresi protein-protein yang 

diperlukan untuk replikasi DNA. Dengan adanya penghambatan kompleks 

cyclin-CDK, sel tidak dapat menyelesaikan daur selnya sehingga pertumbuhannya 

juga akan terhenti. Dengan penghambatan aktivitas daur sel tersebut maka lycopene 

memiliki sifat antiproliferatif yang dapat menekan pertumbuhan sel kanker.(26) 

2.5 Hematokrit 

2.5.1 Definisi  

Hematokrit terdiri dari 2 perkatan yaitu : 

a. Haem yang berarti darah  

b. Krinein yang berarti memisahkan  

Nilai hematokrit ialah volum semua eritrosit dalam 100 ml darah yang 

dinyatakan dalam % volum darah. Biasanya nilai itu ditentukan dengan darah 

kapiler atau darah vena.(92) Hematokrit merupakan salah satu metode yang paling 
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teliti dan simpel dalam deteksi dan mengukur derajat anemia atau polisitemia. Nilai 

hematokrit juga digunakan untuk menghitung nilai eritrosit rata-rata.(93) 

2.5.2 Prinsip dan Pengukuran Hematokrit  

Penetapan nilai hematokrit dapat dilakukan dengan cara mikro atau cara makro. 

Pada cara makro digunakan tabung wintrobe yang mempunyai diameter dalam 2,5 

– 3 mm, panjang 110 mm dengan skala interval 1 mm sepanjang 100 mm. Volum 

tabung ini adalah 1 ml. Pada cara mikro digunakan pipet kapiler yang panjangnya 

75 mm dan diameter dalam 1 mm. Pipet ini ada 2 jenis, ada yang dilapisi 

antikoagulan Na2EDTA atau heparin dibagian dalamnya dan ada tanpa 

antikoagulan. Didalam praktek sehari-hari pipet yang mengandung antikoagulan 

heparin mempunyai tanda garis melingkar warna merah, sedangkan pipet kapiler 

tanpa antikoagulan mempunyai tanda garis melingkar tanda biru. Pipet kapiler 

dengan atikoagulan dipakai bila menggunakan darah tanpa anti koagulan seperti 

darah kapiler. Pipet kapiler tanpa antikoagulan dipakai bila menggunakan darah 

dengan antikoagulan seperti darah vena.(93) 

Pada metode makro, menggunakan centrifuge yang cukup besar untuk 

memadatkan sel-sel darah merah dengan memakai centrifuge itu diperlukan 

rata-rata 30 menit. Sedangkan pada metode mikro menggunakan  centrifuge  mi 

kro hematokrit yang mencapai kecepatan yang jauh lebih tinggi, maka dari itu 

lamanya pemusingan dapat diperpendek. Harga normal nilai hematokrit untuk 

laki-laki 40-48 volum% dan untuk wanita 37-43 volum%.(92) 
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2.5.3 Antikoagulan yang sering dipakai untuk pemeriksaan hematokrit 

Untuk pemeriksaan laboratorium  hematologi, sering dipergunakan                                                                                                                  

antikoagulan yaitu zat untuk mencegah pembekuan darah.(98) 

a. EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetat) 

EDTA adalah jenis antikoagulan yang paling sering digunakan dalam 

pemeriksaan laboratorium hematologi. Cara kerja EDTA yaitu mengikat 

ion kalsium sehingga terbentuk garam kalsium yang tidak larut. Kalsium 

adalah salah satu faktor pembekuan darah sehingga tanpa kalsium tidak 

terjadi pembekuan darah. Takaran pemakaiannya 1 s/d 1,5 mg EDTA untuk 

setiap ml darah. Bila takaran berlebihan akan menyebabkan eritrosit 

mengkerut. Mengkerutnya eritrosit sangat berpengaruh terhadap hasil 

pemeriksaan terutama pemeriksaan mikrohematokrit.(94)  

b. Heparin  

Heparin adalah antikoagulan yang terpilih untuk pemeriksaan Osmotic 

Fragility Test (OFT). Heparin tidak dipergunakan untuk membuat apusan 

darah tepi karena hasil pewarnaan (cara wright) akan menghasilkan preparat 

yang terlalu biru (gelap).(94) Heparin berdaya seperti antitrombin, tidak 

berpengaruh terhadap bentuk eritrosit dan lekosit. Dalam praktek 

sehari-hari heparin kurang banyak dipakai karena mahal harganya. Tiap 1 

mg he parin menjaga membekunya 10 ml darah. Heparin boleh dipakai 

sebagai larutan atau bentuk kering.(92)  

 



                                              

53 

2.5.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi hematokrit secara invivo  

a. Eritrosit  

Faktor ini sangat penting pada pemeriksaan hematokrit karena eritrosit 

merupakan sel yang diukur dalam pemeriksaan tersebut. Hematokrit dapat 

meningkat pada polisitemia yaitu peningkatan jumlah sel darah merah dan 

nilai hematokrit dapat menurun pada anemia yaitu penurunan kuantitas 

sel-sel darah merah dalam sirkulasi.(99)  

b. Viskositas darah  

Efek hematokrit terhadap viskositas darah adalah makin besar prosentase 

sel darah maka makin tinggi hematokritnya dan makin banyak pergeseran 

diantara lapisan-lapisan darah, pergeseran inilah yang menentukan 

viskositas. Oleh karena itu, viskositas darah meningkat secara drastis ketika 

hematokrit meningkat.(100)  

c. Plasma  

Pada pemeriksaan hematokrit plasma harus pula diamati terhadap adanya 

ikterus atau hemolisis. Keadaan fisiologis atau patofisiologis pada plasma 

dapat mempengaruhi pemeriksaan hematokrit.(101)  

2.5.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi hematokrit secara invitro  

a. Pemusingan / sentrifugasi  

Penempatan tabung kapiler pada lubang jari-jari centrifuge yang kurang 

tepat dan penutup yang kurang rapat dapat menyebabkan hasil pembacaan 

hematokrit tinggi palsu. Kecepatan putar centrifuge dan pengaturan waktu 
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dimaksudkan agar eritrosit memadat secara maksimal. Oleh karena itu 

harus diatur secara tepat. Pemakaian micro centrifuge dalam waktu yang 

lama mengakibatkan alat menjadi panas sehingga dapat mengakibatkan 

hemolisis dan nilai hematokrit menjadi rendah palsu.(93)  

b. Antikoagulan  

Penggunaan antikoagulan Na2EDTA/K2EDTA lebih dari kadar 1,5 mg/ ml 

darah mengakibatkan eritrosit mengkerut sehingga nilai hematokrit akan 

rendah.(92)  

c. Pembacaan yang tidak tepat  

d. Bahan pemeriksaan tidak dicampur hingga homogen sebelum pemeriksaan  

dilakukan  

e. Tabung hematokrit tidak bersih dan kering (93)  

f. suhu dan waktu penyimpanan sampel  

Bahan pemeriksaan sebaiknya segera diperiksa, jika dilakukan penundaan 

pemeriksaan sebaiknya sampel disimpan pada 4°C selama 24 jam 

memberikan nilai hematokrit yang lebih tinggi.(92)  

2.5.6 Manfaat pemeriksaan hematokrit dalam klinik  

Warna plasma yang diperoleh dari pemusingan yang berwarna kuning atau 

kuning tua baik dalam keadaan fisiologis atau patofisiologis, merupakan indikasi 

naiknya bilirubin dalam darah misalnya pada infeksi hepatitis. Plasma yang 

berwarna merah merupakan indikasi ada nya hemolisis dari eritrosit.(102) 

Peningkatan hematokrit bisa didapat pada diagnosa kelainan darah, seperti 

polisitemia. Penurunan hematokrit bisa didapatkan pada penyakit anemia, ditandai 
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dengan penurunan jumlah eritrosit dan kuantitas hemoglobin, nilai hematokrit juga 

digunakan untuk menghitung nilai eritrosit rata-rata.(93)  

 


