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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Acute Myeloblastik Leukemia (AML) 

 Acute Myeloblastik Leukemia (AML) merupakan salah satu klasifikasi 

leukemia yang paling besar angka kejadiannya. Berdasarkan WHO sebesar 80% 

kejadian leukemia merupakan tipe AML. Sebagai salah satu dari sekelompok 

neoplasma pada hematopoiesis yang berasal dari prekusor sumsum tulang, 

turunan myeloid. Proses neoplasi ini berasal dari poliferasi klonal yang 

mengalami penyimpangan pada stem sel level CFU-S atau stadium lanjut dari 

differnsiasi yang mengarah pada akumulasi bentukan immatur tanpa dan atau 

terbatas maturasinya (Naeim et al, 2008). 

2.1.1. Epidemiologi 

Menurut Fiegl M (2016) AML dan ALL merupakan salah satu disease 

yang tergolong langka dengan 1,3% dan 0,4% pada seluruh kasus kanker 

baru di US. Secara keseluruhan insiden leukemi tergolong stabil sejak 1975 

yakni 13 : 100,000 kasus baru di tahun 1975 dan 14 : 100,000 kasus baru di 

tahun 2012 dengan rata-rata kasus baru untuk AML dan ALL meningkat 

sekitar 2,2% dan 0.6% masing-masing dalam dekade terakhir. 

Berdasarkan data statistik Internasional dan Badan statistik US yang 

dicantumkan oleh Fiegl M (2016), angka tahunan kasus baru AML 

mencapai angka 4.0/100,000 di US, dan serupa dengan rerata dan observasi 

pada Negara industri lain seperti jerman dengan 5.2 kasus baru dan UK 
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dengan 4.5 kasus. Selian itu, pada ketiga Negara ini melakukan data per 

tahun nya dengan perbandingan tiap 35,000 kasus kanker baru dengan 

estimasi 5 tahun harapan hidup sekitar 25.9% dengan kemungkinan angka 

kematian di US sekitar 12,000 di tahun 2015 (Fiegl M, 2016). 

Hasil dari diagnosis immunophenotype di RS Kanker Dharmais pada 

pasien leukemia akut, terdapat 300 penderita baru, 185 pasien terapi 

evaluasi, dan 141 pasien relaps ; dari total 300 kasus baru tersebut, 

sebanyak 191 pasien merupakan dewasa. Pada kelompok dewasa, AML 

merupakan jenis tertinggi sebanyak 76,3% atau 151 kasus, sedangkan pada 

ALL hanya 23,7% atau 47 kasus dengan sub-tipe AML, angka kejadian 

tipe M2 tertinggi (Kosasih, 2010). 

2.1.2. Etiologi 

Pada dasarnya malfungsi genetik dari stem sel hematopoietik sebagai 

penyebab keganasan transformasi namun hal ini belum sepenuhnya dipahami, 

beberapa faktor resiko yang telah teridentifikasi dapat menjadi pemicu 

terjadinya leukemia akut walaupun mayoritas pasien tidak seluruhnya 

mengalami atau terpapar kondisi sebagai berikut (Fiegl M, 2016) : 

a. Paparan radiasi ionisasi 

Paparan radiasi pada dosis tertentu dipercaya mempengaruhi adanya 

mutasi DNA, penghapusan atau translokasi yang diinduksi rantai ganda 

pada HSCs. Efek dari leukemogenik dari radiasi ini menyebabkan 

peningkatan insiden dari AML pada pasien dengan paparan radiasi bom / 
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radiologi level tinggi. Serupa dengan hal tersebut, radiasi yang digunakan 

dalam terapi kanker juga dapat sebagai pemicu terjadinya leukemia akut. 

Berdasarkan penelitian Hole, et al (2013) Dalam konteks keganasan 

hematopoietik,  Produksi berlebih dari Reactive Oxygen Species (ROS) 

telah banyak diteliti pada kanker dan diketahui secara kuat mempengaruhi 

fungsi dari sel hematopoietic. Berdasarkan hasil penelitian produksi ROS 

ekstrasel meningkat secara kuat >60% pada pasien AML, hal ini terjadi 

sebagai akibat dari aktivasi komponen dari nicotinamide adenine 

dinucleotide phosphate oxidase (NOX). Elevasi dari ROS ditemukan 

berkaitan dengan tingginya kadar glutation dan rendahnya protein 

pelindung antioksidan. Kadar ROS secara kuat memicu poliferasi dari sel 

line AML, AML primer, serta pada tingkat yang lebih rendah, normal sel 

CD34 dan respon terhadap ROS secara terbatas melalui aktivasi dari jalur 

stress oksidatif yang diperantarai p38MAPK. 

Respon p38MAPK  melemah pada pasien dengan ekspresi kadar ROS 

yang tinggi, peningkatan proliferasi yang digerakkan oleh ROS, 

menunjukkan mekanisme di mana pensinyalan p38MAPK yang rusak 

dipilih karena dalam ROS pada AML yang tinggi. Data menunjukkan 

bahwa produksi berlebih dari NOX-turunan ROS dapat memicu poliferasi 

dari sel blast AML serta terkait dengan mekanisme penekanan sinyal 

stress yang secara normal terbatas pada respon tersebut. Berasamaan 

dengan adaptasi dapat memberikan prediksi dan keuntungan kompetitif 

pada klon leukemia (Hole, 2013). 
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b. Paparan benzena 

c. Gaya hidup 

d. Kondisi genetik 

Terdapat beberapa gangguan genetik yang memiliki manifestasi 

sistemik utama tetapi juga berhubungan dengan terjadinya leukemia akut, 

seperti Down Syndrome, Li Fraumeni syndrome (Creutzig et al, 2012). 

Selain itu, sindroma kegagalan sumsum tulang herediter seperti Fanconi 

Anemia, Shwachman-Diamond Syndrome merupakan salah satu 

predisposisi pada kejadian displasia myeloid dan leukemia akut. Beberapa 

gen terkait dan terkadang secara minor menimbulkan kejadian proses 

hematopoietik abnormal secara de novo pada AML (West et al , 2014). 

e. Riwayat gangguan darah dan sumsum tulang (AML sekunder) 

Keganasan dan beberapa gangguan myeloid meningkatkan resiko 

tejadinya AML di mana hal ini disebut sebagai AML sekunder (sAML). 

Pada kondisi ini WHO mencantumkan khusus dalam klasifikasi AML, 

yakni AML dengan Myelodisplastic Syndrome. (Arber et al, 2008). 

Secara umum dijelaskan resiko MDS dapat dinilai melalui sub-tipe 

morfologi di mana meningkatkan dari jumlah bentukan sel blast tipe 

RAEB-1 dan RAEB-2 (Fiegl, 2016). selain itu, neoplasia pada myeloid 

yang lain pun turut menyumbang terjadinya transformasi menjadi AML 

seperti essential trombocythemia (ET), polycythemia vera (PV), dan 

primer myelofibrosis (PMF) (Greenberg et al, 2012). 

 



10 
 

 

f. Riwayat kemoterapi 

Riwayat kemoterapi dalam jangka waktu tertentu justru 

menimbulkan efek sitotoksik pada sel. Akumulasi dari sitotoksik ini 

berakibat pada terjadinya gangguan kromosom atau mutasi genetik 

sehingga terjadinya gagal inhibisi pada t-AML yang merupakan salah satu 

jenis AML akibat gangguan kromosom. Karena pada dasarnya sifat dari 

kemoterapi yang justru merusak dari sel hidup (Fiegl, 2016). 

g. Autoimmune & virus 

2.1.3. Klasifikasi 

Sistem klasifikasi pada AML yang umum digunakan yakni dengan sistem 

Perancis-Amerika-Inggris adalah sebagai berikut  : 

 M0: AML Tidak Diferensiasi  

Pada tipe M0 sel blas sumsum tulang >30%, tidak terdapat granul 

azurofilik dan auer rood, nukleolus menonjol; sel dengan 

mieloperoksidase (MPO) dan sudan black B positif <3%; di bawah 

mikroskop elektron MPO positif; petanda seri mieloid seperti CD33 atau 

CD13 dll. dapat positif, antigen seri limfoid dan trombosit negatif. 

 M1: AML dengan diferensiasi minimal 

Terdapat mieloblas (tipe I (tanpa granul) dan tipe II (bergranul)) 

menempati >90% dari sel berinti non-eritrositik dalam sumsum tulang, di 

luar sel berinti ( NEC, di luar sel plasma, limfosit, histiosit basofil, 

makrofag dan seri eritrositik berinti); di antara sel MPO positif >3%. 

 M2: AML dengan maturasi 
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Biasa disebut dengan Leukemia Mielositik akut berdiferensiasi 

parsial, dengan karateristik mieloblas 30-89% NEC sumsum tulang, 

mielosit lain >10%, serta monosit <20%. 

 M3: Leukemia promyelocytic akut (APL) 

Pada tipe ini gambaran pada sumsum tulang didominasi oleh 

premielosit dengan granul lebih banyak, sel jenis ini menempati NEC 

>30%. Tipe ini merupakan subtype AML dengan prognosis paling buruk  

dengan karateristik adanya deskripsi gangguan transloksi pada kromosom 

15 dan 17. APL memiliki kataresitik fatal dengan angka kejadian tertinggi 

pada kematian hemorrhagic. Tatalaksana pada APL harus segera dan 

menjadi urgensi tersendiri (Sanz et al, 2009). 

APL memiliki karakteristik translokasi kromosom gen yang 

meningkatkan Retinoic Acid Receptor Alpha (RARA) . Kondisi ini yang 

membedakan dengan tipe AML lainnya, APL memiliki respon tinggi 

terhadap terapi ATRA (All-Trans Retinoic Acid) atau yang umum 

digunakan tretinoin.  Namun, prognosis dari kondisi ini sangat buruk dan 

tinggi resiko adanya resistensi terapi (Litchman & Liesveld, 2016). 

 M4: Leukemia myelomonocytic akut (AMML) 

AMML ini dalam sumsum tulang terdapat sel blas menempati 30 

lebih dari NEC, mielosit berbagai fase mempati 20-80%, dan monosit 

berbagai fase menempati >20%. Pada sub-kategori M4E0 selain memiliki 

ciri di atas terdapat pula mielosit eosinofilik dalam NEC ≥20%. 

 M5: Leukemia monositik akut 



12 
 

 

Tipe ini NEC sumsum tulang, monoblas, promonosit, dan monosit 

≥80% , pada sub-tipe M5a monoblas ≥80% , sedangkan pada M5b < 

80%. 

 M6: Leukemia eritroid akut atau Erythroleukemia(EL) 

Tipe EL dalam sumsum tulang normoblas ≥50%, sel blas (tipe I + 

II) dalam NEC ≥30%. 

 M7: leukemia megakaryocytic akut (AMeL) 

Sel megakarioblas ≥30%. Antigen trombosit positif, peroksidase 

trombosit positif. 

Pada tahun 2016, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merevisi klasifikasi 

serta mengkategorikan ke dalam AML menjadi empat kategori mayor, yakni : 

a. AML dengan abnormalitas genetik rekuren / berulang 

 AML dengan t (8; 21) (q22; q22.1); RUNX1-RUNX1T1 

 AML dengan inv (16) (p13.1q22) atau t (16; 16) (p13.1; 

q22); CBFB-MYH11 

 APL dengan t (15; 17) (q22; q12); PML-RARA 

 AML dengan t (9; 11) (p21.3; q23.3); MLLT3-KMT2A 

 AML dengan t (6; 9) (p23; q24); DEK-NUP214 

 AML dengan inv (3) (q21.3q26.2) atau t (3; 3) (q21.3; 

q26.2); GATA2, MECOM 

 AML (megakaryoblastic) dengan t (1; 22) (p13.3; 

q13.3); RBM15-MKL1 

 AML dengan NPM1 bermutasi 
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 AML dengan mutasi biallelic CEBPA 

b. AML dengan multilineage dysplasia 

c. AML berkaitan terapi myelodysplastic syndromes (MDS) 

d. AML tidak terkategori 

Berdasarkan etiologi AML, itu dapat dikategorikan ke dalam 

AML neo , AML Sekunder (s-AML) yang berevolusi dari MPD 

sebelumnya atau MDS dan Terapi terkait AML (t-AML) setelah 

terpapar agen kemoterapi atau terapi radiasi atau sitotoksik (Vakiti & 

Mewawalla, 2018). 

2.1.4. Patofisiologi 

Patogenesis utama pada AML ialah terjadinya hambatan maturitas 

sehingga proses diferensiasi sel-sel seri mieloid terhenti pada sel muda 

(blast), menyebabkan adanya akumulasi blast di sumsum tulang. 

Akumulasi Blast pada sumsum tulang menyebabkan gangguan 

hematopoesis normal hingga menimbulkan sindrom kegagalan sumsum 

tulang (bone marrow failure syndrome). (Fiegl, 2016). 

Sel blast yang terbentuk juga punya kemampuan untuk migrasi 

keluar sumsum tulang dan berinfiltrasi ke organ-organ lain seperti kulit, 

tulang, jaringan lunak dan sistem syaraf pusat dan merusak organ-organ 

tersebut dengan segala akibatnya. (Fiegl, 2016) 

Dalam hematopoiesis normal, myeloblast merupakan prekursor 

belum matang myeloid sel darah putih, sebuah myeloblast yang normal 

secara bertahap akan tumbuh menjadi sel darah putih matur. Namun, 
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dalam AML, sebuah myeloblast tunggal akumulasi perubahan genetik 

yang "membekukan" sel dalam keadaan imatur serta mencegah 

terjadinya diferensiasi. Mutasi saja tidak menyebabkan leukemia, namun 

ketika dimulainya proses diferensiasi dan dikombinasikan dengan mutasi 

gen lain yang mengganggu pengendalian proliferasi, menjadikan 

pertumbuhan tidak terkendali dari klon belum menghasilkan sel, yang 

mengarah ke entitas klinis AML (Naeim, 2008). 

Sebagian besar keragaman dan heterogenitas AML berasal dari 

kenyataan bahwa transformasi leukemia dapat terjadi di sejumlah 

langkah yang berbeda di sepanjang jalur diferensiasi. Skema klasifikasi 

modern untuk AML mengakui bahwa karakteristik dan perilaku dari sel 

leukemia (dan leukemia) mungkin tergantung pada tahap di mana 

diferensiasi dihentikan (Litchman  & Liesveld, 2016). 

Spesifik sitogenetika kelainan dapat ditemukan pada banyak 

pasien dengan AML, jenis kelainan kromosom sering memiliki makna 

prognostik. Para translokasi kromosom yang abnormal menyandikan 

protein fusi, biasanya faktor transkripsi yang mengubah sifat dapat 

menyebabkan "penangkapan diferensiasi." Sebagai contoh, pada 

leukemia promyelocytic akut, t (15; 17) translokasi menghasilkan protein 

fusi PML-RARα yang mengikat ke reseptor unsur asam retinoat dalam 

beberapa promotor myeloid-gen spesifik dan menghambat diferensiasi 

myeloid. Klinis tanda dan gejala hasil AML dari kenyataan bahwa, 

sebagai klon leukemia sel tumbuh, ia cenderung untuk menggantikan 
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atau mengganggu perkembangan sel-sel darah normal dalam sumsum 

tulang. Hal ini menyebabkan neutropenia, anemia, dan trombositopenia 

(Litchman & Liesveld, 2016). 

2.1.5. Klinis 

AML secara klinis hampir ditandai dengan adanya gejala klinis 

berupa sitopenia (anemia, leukopeni, trombositopeni). Berdasarkan 

tanda dan gejala anemia akan menyebabkan pasien merasa  mudah 

lelah serta pada kasus yang lebih berat akan muncul manifestasi klinis 

seperti sesak nafas. Sedangkan  adanya klinis trombositopenia 

menimbulkan tanda-tanda perdarahan yang nyata. Pada gejala 

leukopenia akan menyebabkan pasien rentan terhadap infeksi, 

termasuk infeksi oportunis dari flora normal bakteri yang ada di dalam 

tubuh manusia (Naeim et al, 2008).  

Gejala klinis primer dari adanya gangguan pada hematopoiesis 

yakni manifestasi dari rendahnya kadar sel darah baik dari eritrosit, 

granulosit, monosit, dan trombosit. Beberapa jenis dari gangguan 

mengalami gangguan morfologi atau adanya defisiensi enzim yang 

menyebabkan proses acak pada nukleus (tidak terkendali) (Litchman 

& Liesveld, 2016). 

2.1.6. Manajemen Tatalaksana 

Pengobatan AML dimulai dari induksi remisi sampai terapi post-

remisi. Proses terapi tersebut yakni terdiri dari kemoterapi, terapi target 

dan transplantasi HSC (HSCT) (Yang & Wang , 2018). 
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1. Terapi induksi 

Pada terapi induksi direkomendasikan kombinasi antara 

anthracycline diberikan tiga hari dan dosis standart cytarabine dalam 7-

10 hari. Dalam terapi direkomendasikan induksi remisi dengan regimen 

yang sama kecuali pada pasien dengan risiko buruk (komorbiditas berat) 

, terlalu beresiko terjadinya toleransi kemoterapi intensif. 

Pasien AML remisi lengkap (CR) dengan perhitungan blast <5% 

pada sumsum tulang setelah terapi induksi mengalami peningkatan 

harapan hidup. Meskipun dalam terapi induksi masih ada penyakit residu 

pada terapi konsolidasi yang dimulai untuk mencegah resiko kambuh 

dengan menghilangkan penyakit residual tersebut. Dewasa ini, banyak 

kemajuan dalam bidang terapi namun kombinasi regimen berbasis 

cyarabine dan anthracycline tetap sebagai rekomendasi utama, di 

samping transplantasi sel induk alogenik sebagai bahan pertimbangan 

pada pasien yang memenuhi syarat (Vakiti & Meawawalla, 2018). 

2. Terapi konsolidasi 

Pada manajemen pasca-remisi termasuk konsolidasi dan terapi 

pemeliharaan, stratifikasi risiko harus dipertimbangkan. Pasien AML 

pada umumnya dikategorikan berdasarkan karakteristik sitogenetik, 

molekuler, dan klinis yang sangat mempengaruhi prognosis. Pada pasien 

yang lebih muda dengan pada sitogenesis yang menguntungkan, 

cytarabine dosis tinggi direkomendasikan ; sedangkan pasien dengan 

prognosis buruk, HSCT alogenik (allo-HSCT) harus dilakukan sebagai 
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remisi pertama. Pasien lanjut usia yang layak mendapatkan kemoterapi 

dalam remisi lengkap pertama (CR), diberikan terapi konsolidasi dengan 

kandungan anthracycline dan cytarabine atau cytarabine dosis menengah 

tunggal. Demikian juga pada pasien dengan dengan risiko tinggi harus 

dipertimbangkan untuk dilakukan nonmyeloblastic HCT. Pada pasien 

AML kambuhan atau refrakter (R/R), allo-HSCT memberikan 

kemungkinan penyembuhan tertinggi (Yang & Wang, 2018). 

3. Terapi target 

AML subtype leukemia promyelocytic akut (APL) memiliki 

proporsi tertinggi pada tingkat penyembuhan pasien yang menjalani 

terapi target, seperti alltransretinoic acid (ATRA) dan arsenic trioxide, 

yang menunjukkan adanya kebutuhan kuat untuk obat individual. 

Dengan munculnya serangkaian teknologi baru mendatang, terapi baru 

telah muncul, termasuk beberapa target inhibitor molekul dan 

imunoterapi (Yang & Wang, 2018).  

Kemoterapi sebagai manajemen terapi intensif konvensional 

memiliki tingkat penyembuhan hanya berkisar 30-50%. Mayoritas 

pasien berusia >70 tahun tidak mendapatkan hasil terapi yang adekuat 

karena toleransi yang buruk dan resiko kematian yang tinggi. Hasil 

penelitian sekitar 40-80% pasien usia lanjut dengan kemoterapi intensif 

yang telah mencapai CR memiliki angka kelangsungan hidup rata-rata 

adalah 4,6 bulan dengan tingkat kelangsungan hidup 1 tahun hanya 28%. 

Selain itu, frekuensi kambuhan yang tinggi tetap menjadi kendala utama 
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dalam tatalaksana AML. Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian 

telah mendorong perbaikan dengan formulasi baru serta penyempurnaan 

kemoterapi konvensional (Kantarjian et al, 2010).  

Tabel 2.1 Daftar obat terapi target pada AML 

Target Drug Phase of Development 

PLKs Volasertib 3 

FLT3 Sorafenib 2 

 Midostaurin (PKC412) 3 

 Quizartinib (AC220) 3 

 Crenolanib (CP868596) 2 

 Gilteritinib (ASP2215) 3 

 Lestaurtinib (CEP-701) 3 

DNMTs Azacitidine (5-Aza) Approved 

 Decitabine Approved 

 Guadecitabine (5GI-110) 3 

 Sapacitabine (CYC682) 3 

IDH2 AG-221 3 

IDH1 AG-120 2 

HDACs Vodinostat 3 

 Entinostat 2 

BET OTX015 1 

DOT1L Pinometostat (EPZ-2676) 1 

LSD1 GSK2879552 1 

CD33 GO 3 

 SGN-33A 3 

 CD83 CART Preclinical 

CD123 CSL362 Preclinical 

 SL-401 Preclinical 

 CD123 CART Preclinical 

PD-1 Nivolumab 2 

CTLA4 Ipilimumab 2 
PLKs polo-like klinases, FLT3 Fms-like tyrosine klinase 3. DNMTs DNA Methyltransferases, IDH 

isocitrate dehydrogenase, HDACs histone deacetylases, BET bromodomain and extra-terminal motif, 

DOT1L  
Disruptor of telomeric silencing 1-like, LSD1 lysine-specific histone demethylase 1A, PD-1 

programmed 

Cell death protein 1, CTLA4 cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 

 

 (Yang X & Wang J, 2018) 

Cysplatin merupakan salah satu obat kemoterapi yang paling banyak 

digunakan serta cukup terjangkau dari segi ekonomi. Obat kemoterapi ini memiliki 
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kemampuan pada reaksi silang purin DNA, di mana hal ini berkaitan dengan 

mekanisme perbaikan DNA melalui perbaikan siklus sel, khususnya dalam segi 

poliferasi dan apoptosis (Dasari, 2014).  Secara farmakologi, cysplatin memiliki 

kemampuan mereduksi ROS, di mana ROS diyakini sebagai salah satu penyebab 

utama kejadian kanker. Mekanisme kerja dari obat kemoterapi ini  ialah menunrukan 

aktivitas poliferasi serta meningkatkan apoptosis sel. Produksi ROS intraseluler yang 

berlebihan menyebabkan stres oksidatif dan apoptosis sel. Adanya peningkatan ROS 

dalam sel akan memicu perbuahan permeabilitas membran mitokondria, melepaskan 

sitokrom-C, dan mengaktifkan jalur pensinyalan caspase. Obat ini memiliki 

mekanisme dengan peningkatan ROS intraseluler sebagai pendekatan yang efektif 

untuk pengobatan kanker khususnya dalam menginduksi terjadinya apotosis melalui 

perantara caspase (Chen et al,2018).  

2.2. Hematopoiesis 

Hematopoiesis merupakan proses produksi serta regenerasi pada sistem 

sel darah, termasuk diantaranya maturasi serta diferensiasi dari komponen-

komponen darah. Proses ini terjadi sejak fase embrionik dan berlanjut hingga 

dewasa. Pada proses hematopoiesis diperankan oleh Pluripotent Stem Cell 

Hematopoeitic atau biasa disebut dengan Hematopoietic Stem Cells (HSCs), 

yang merupakan modal utama dalam regenerasi serta onkogenesis. HSCs 

berperan dalam memegang kendali dalam morfologis, fenotip, dan fungsional 

serta di dukung integritas dengan lingkungan (genetik, enzim, radikal bebas, dll) 

(Doulatov et al, 2012).  
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Proses hematopoiesis terjadi di jaringan sumsum tulang (bone marrow), 

suatu jaringan mesenkim sebagai prekusor dalam hematopoietic dan lingkungan 

mikro kompleks yang memfasilitasi pengaturan dari HSCs serta pendukung dari 

diferensiasi sel darah (limfosit, eritrosit, granulosit, makrofag, platelet) dan 

maturasi progenitor. Pada fase embrionik, HSCs pertama kali muncul pada yolk-

sac dan jaringan mesodermal region aorta-gonad-mesonephron yang kemudian 

bermigrasi serta berkoloni membentuk early hematopoietic site, termasuk 

diantaranya pembentukan hepar, thymus, limpa, dan omentum. Proses ini 

dilanjutkan pada perubahan letak kembali pada sumsum tulang yang kemudian 

menjadi lokasi permanen. Pada lokasi permanen tersebut berkembang ke 

generasi selanjutnya dari sel darah sepanjang kehidupan dewasa (Jagannathan-

Bogdan & Zon, 2013). 

Myelopoiesesis dimulai dengan diferensiasi pada populasi kescil dari 

stem sel pluripotent CFU-GEMM dan selanjutnya memegang tanggung jawab 

prekusor primitive myeloid. Proses ini meliputi GM-CSF, SF, IL-3, IL-6. CFU-

GM memberikan peningkatan untuk koloni matur unit misal CFU-M. CFU-Eo 

dan CFU-Baso. Koloni-koloni matur akan berdiferensiasi menjadi neutrofil, 

makrofag, eosinofil, dan basofil. Prekusor neutrofil di sumsum tulang terdiri dari 

dua kompartemen yakni pro-mitotic dan post- mitotic. Pada kompartemen pro-

mitotic meliputi sel yang memungkinkan untuk  berpoliferasi diantaranya 

myeloblast, promyelosit, dan myelosit. Sedangkan pada kompartemen post-

mitotic meliputi metamyelosit, bands, dan neutrofil segmen, mempresentasikan 

lebih banyak sel terdiferensiasi dengan tanpa kapasitas poliferasi. Pelepasan 
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granulosit dari sumsum tulang ke sirkulasi terdiri dari dua komponen : 

marginating pool dan circulating pool, kedua komponen ini secara fisiologis 

dalam kondisi seimbang. Granulosit berpindah posisi pada darah sekitar sepuluh 

jam dan meninggalkan siruklasi menuju lokasi inflamasi di berbagai jaringan 

(Naeim et al, 2008).  

(Asklepios medical atlas, 2013) 

Gambar 2.1 Proses Hematopoiesis 
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Sebagian besar dari fraksi HSCs ini pasif (diam atau tertidur).  Kemampuan 

dalam regenerasi secara pasif dari sel induk hematopoietik (HSCs) dikendalikan 

oleh integrasi dari sinyal lingkungan yang utamanya berasal dari stem-cell niche, 

disebut Long Term HSCs (LT-HSCs) , memegang peran sebagai regenerasi diri 

termasuk mempertahankan hematopoiesis. LT-HSCs berdiferensiasi menjadi 

Multipotent Progenitors (MPPs), yakni sel minim regenerasi yang kemudian 

menjadi Common Lymphoid Progenitors (CLPs) dan Common Myeloid 

Progenitors, pada momen selanjutnya akan memiliki fungsi berbeda sebagai 

produsen sel T atau B-limfosit prekursor dan Granulocyte/Monocyte Precursors 

(GMP) atau Megakaryocyte/Erythroid Precursors (MEP) (Delgado, 2010).  

Progenitor multipoten akan mengalami beberapa tahap dari diferensiasi, 

pada proses ini akan muncul Commited Progenitors yang pada akhir proses 

menjadi sel darah matur yang beragam. Pada Myeloid lineage ketika matur 

menjadi eritrosit, megakariosit yang menjadi trombosit; sedangkan pada subclass 

yang granulosit (neutrofil, eosinofil, basofil), monosit-makrofag, dan sel mast. 

Lymphoid lineage maturasi menjadi sel-sel T, sel B, serta NK (Natural Killer). 

Khusus pada sel dendritik, ia merupakan hasil keturunan langsung dari mieloid 

atau jalur limfoid (Degaldo, 2010).  

2.3. Kematian Sel 

Pembelahan sel terjadi dalam empat fase, yakni dua fase mayor (fase S 

dan Fase M), serta dua fase ekstra atau gap (fase G1 dan Fase G2) yang dikenal 

dengan Interphase. Siklus sel dimulai pada fase S akan terjadi proses duplikasi 

kromosom, berlangsung sekitar 10-12 jam dan merupakan setengah dari 
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keseluruhan waktu pada siklus sel. Fase M (Fase mitosis), kromosom akan 

mengalami pemisahan serta akan terjadi proses pembelahan sel. Pada fse ini 

membutuhkan lebih sedikit waktu (kurang dari satu jam) dalam satu siklus. Fase 

ini terdiri dari dua proses utama yakni pembagian nucleus (mitosis) yaitu 

duplikasi kromosom yang kemudian di distribusikan sepasang ke inti anak sel 

baru; pembagian sitoplasma (cytokinesis) di mana sel akan membelah menjadi 

dua bagian. Pada fase S dan M ini dipisahkan oleh fase gap yakni fase G1 dan 

G2, di mana variasi dari intraseluler dan ekstraseluler menstimulus terjadinya 

regulasi siklus sel guna menyempurnakan proses perkembangan sel, serta 

memastikan keberhasilan proses adaptasi atau kondisi lingkungan yang sesuai 

sebelum memasuki fase selanjutnya (Albert B, et al, 2008). 

Proses pembelahan sel memiliki sistem kontrol untuk memastikan proses 

berlangsung dengan tepat waktu dan sesuai. Sistem ini bekerja pada respon 

intrasel, ekstrasel, dan pada sel yang istirahat apabila terjadi suatu kegagalan 

proses siklus sel esensial atau terjadi ketidaksesuaian kondisi lingkungan 

termasuk kondisi intraseluler. Komponen utama dari sistem kontrol ini ialah 

Cycline-dependent protein kinases (Cdks) yang memiliki beberapa subunit untuk 

bekerja secara spesifik pada masing-masing fase siklus sel, termasuk regulasi 

transkripsi. Sistem kontrol dalam siklus sel juga dibantu dua enzim komplek 

yakni APC/C dan SCF ubiquitin ligases yang akan mengontrol destruksi spesifik 

dari protein pada fase krisis dalam siklus sel (Albert et al, 2008).  
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Gambar 2.2 Kerangka Teori Kematian Sel Terprogram 

Kematian sel merupakan bagian dalam suatu siklus sel yang berdasarkan 

mekanisme genetika terjadi pada kondisi sel yang tidak dibutuhkan, mengalami 

kerusakan permanen, dan/atau memiliki potensi bahaya. Kematian sel teregulasi 
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memiliki manfaat dalam homeostasis organisme. Proses kematian sel teregulasi 

ini dipengaruhi dua faktor utama yakni faktor eksogen dan endogen. Kematian 

sel secara makroskopis tampak perubahan morfologis. Berdasarkan morfologi 

serta mekanisme yang menyertai terdapat 3 tipe utama kematian sel. Tipe 1 

adalah apoptosis, pyknosis, serta pelepuhan membrane ; Tipe 2 adalah autofagi di 

mana terjadi vakuolisasi sitoplasma secara luas disertai dengan fagositik dan 

degradasi lisosom ; Tipe 3 atau nekrosis merupakan kematian sel tanpa adanya 

proses fagositik maupun lisosom yang jelas (Galluzzi et al, 2018) 

2.3.1. Autofagi 

Kejadian autofagi bergantung pada komponen sel, di mana banyak 

terjadi akibat adanya adaptasi stress serta efek mediator sitoprotektif dari sel. 

Hambatan dari autofagi melalui farmakologi atau intervensi genetik terbukti 

meningkatkan respon sel dan kelainan endogen di mana berakibat pada 

kematian embrio, cacat perkembangan, serta beberapa kelainan patologis 

termasuk diantaranya degenerasi neuron, kanker, dan gangguan 

kardiovaskular (Galluzzi et al, 2018).  

Autofagi merupakan sebuah katabolisme yakni pemecahan komponen 

sel dengan perantara lisosom. Proses kematian sel tipe ini memiliki peran 

dalam reproduksi, diferensiasi dan homeostasis sel di mana memiliki peran 

dalam keseimbangan sintesis dan pemecahan atau daur ulang produk sel 

melalui mekanisme utama alokasi ulang nutrien sel yang tidak diperlukan 

untuk proses yang lebih dibutuhkan. Proses autofagi yakni dengan 

pembentukan membran di area target dalam sel yang kemudian akan 
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memisahkan isi serta bagian lainnya dari sitoplasma. Bentukan tersebut atau 

vesikula ini nantinya akan melebur dengan lisosom sehingga isi didalamnya 

turut larut (Flink & Cookson, 2005). 

2.3.2. Apoptosis 

Apoptosis meupakan sebuah proses eleminiasi alami yang telah 

terprogram dalam tubuh untuk kondisi sel yang berlebih, hancur atau 

berbahaya. Secara general, pada jalur ekstrinsik ini dipicu oleh ikatan antara 

reseptor sel yang berada di permukaan sel yang mati dengan ligand yang 

relevan yang nantinya akan mengaktivasi dari caspase-8 dan atau 10. 

Sedangkan pada jalur intrinsik dipicu adanya stressor dari internal atau 

eksternal tubuh yang nantinya akan memicu pelepasan protein apoptogenik 

mitokondria (Park et al, 2014).  

Pada jalur intrinsik mitokondria memegang peran dalam peningkatan 

permeabilitas membran dan pelepasan beberapa molekul apoptogenik 

(sitokrom C, Smac, dan APC/C) ke dalam sitoplasma. Setelah molekul 

tersebut dilepaskan, sitokrom C berasosiasi dengan Apaf-1 yang nantinya 

akan mengaktifasi kaskade caspase 3 dan 7 untuk mengeksekusi kematian 

sel atau apoptosis. Sedangkan pada Smac dan Omi bertugas untuk 

mempercepat aktivasi dari kaspase dengan menginhibisi golongan protein 

IAP yang berfungsi sebagai inhibitor kaspase endogen (Shimizu S, 2015). 

Golongan protein Bcl-2 terkarakteristik dengan jelas sebagai regulator 

apoptosis yang secara langsung memodulasi permeabilitas membran 

mitokondria. Protein ini terdiri dari golongan anti-apoptotis seperti Bcl-2 dan 



27 
 

 

Bcl-x, dan pro-apopotosis yakni multidomain Bax dan Bak yang secara 

umum dikenal dengan BH3-protein. Multidomain pro-apoptosis Bax dan 

Bak berfungsi berlebih dan beperan utama pada peningkatan permeabilitas 

membran, yang nantinya memimpin untuk rilis protein apoptogenik. BH3-

only protein berfungsi sebagai transduser kematian dengan aktivasi Bax/Bak 

atau menggagalkan aktivasi anti apoptosis golongan Bcl-2 (Shimizu S,2015). 

Enzim Proteolitik dalam caspase berperan sebagai eksekutor dalam 

apoptosis yang berujung pada kematian sel. Gangguan sinyal pada salah satu 

atau kedua jalur pengaktifan caspase yaitu jalur intrinsik (mitokondrial) dan 

jalur ekstrinsik (death receptor) akan berdampak pada gagalnya suatu proses 

apoptosis (Fulda, 2009). 

Akumulasi dari ceramide berperan penting sebagai mediator dari 

respon p-53. Selain itu p53 dan ceramide secara bersamaan akan meregulasi 

respon beberapa stressor sel, ceramide yang terakumulasi akan membeirkan 

sinyal apoptosis secara langsung tanpa adanya pengaruh dari status p53 

(Heffernan-Stroud et al , 2011).  

Hasil penelitian Scorrano dalam Kulbacka (2012) proses apoptosis 

yang di mediasi p53 merupakan jalur yang paling sering respon terhadap 

radiasi induksi apoptosis low-LET. Ceramide merupakan mediator dari jalur 

alternatif apoptosis. Ceramide dapat bertindak sebagai pemicu apoptosis dini 

dengan low-LET irradiation pada sel tumor dengan radiosensitivitas yang 

berbeda dan meningkatkan pemicu kejadian apoptosis melalui disfungsi 

mitokondria dan aktivasi caspase (Alberts, 2008). 
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(Bio-rad Laboratories, 2017) 

Gambar 2.3 

Proses Apoptosis (Apoptosis dini & lambat) dalam empat tahap. 
Apoptosis dengan aktivasi jalur intrinsik atau ekstrinsik, serta aktivasi caspase. 

 

Fase pertama pada apoptosis adalah fase inisiasi, yakni proses induksi 

heterogen yang dipengaruhi stimulus faktor inisiai kematian dan adanya 

peningkatan rangsangan reseptor  kematian tersebut. Fase kedua (fase efektor) 

merupakan kesimpulan dari mekanisme rekasi metabolik yang teratur. Fase 

terakhir atau fase ketiga adalah fase  eksekusi, fase ini ditandai dengan 

peningkatan enzim katabolik dan produksi ROS (Reactive Oxygen Species) 

yang langsung memberikan efek penurunan permeabilitas mitokondria, 
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sehingga muncul perubahan morfologi dan biokimia sel, yang kemudian DNA 

dipecah menjadi fragmen yang berbeda-beda dan dieliminasi secara langsung 

oleh makrofag tanpa terjadi inflamasi (Kresno, 2011). 

Apoptosis dini dapat ditandai adanya ekspresi phosphatydil serine di 

bagian luar membran sel tanpa terjadi kerusakan fragmentasi DNA maupun 

membran inti. Ekspresi phosphatydil serine ini dapat dideteksi menggunakan 

petanda annexin v, sedangkan pada kerusakan membran inti sel dapat 

ditandai dengan ditemukannya propidium iodide kedalam inti sel (Chilmi, 

2014).  

Pemberian sinyal apoptosis dini berfokus pada munculnya aktivasi 

molekul pemberi sinyal di reseptor kematian dan / atau aktivasi anggota pro-

apoptosis dari jalur limfoma sel B-2 (Bcl-2). Dengan adanya deteksi 

kejadian awal dalam apoptosis turut membnatu dalam proses identifikasi 

jalur (ekstrinsik atau intrinsik) dimana apoptosis telah diinduksi. Namun, 

pada apoptosis dini ini sulit ditemukan adanya tanda pasti kematian sel, pada 

proses ini pemberian sinyal sel termasuk modifikasi pasca translasi (PTMs) 

dan perakitan sinyal kompleks (Alberts, 2008). 

Proses apoptosis pada siklus sel terjadi sebelum fase mitosis pertama 

(M1) atau dikenal dengan early apoptosis atau setelah kejadian mitosis (late 

apoptosis). Terdapat hubungan antara ceramide dengan respon paparan foton 

pada apoptosis dini, proses ini pada apoptosis lambat memiliki peran sebagai 

pemicu terjadinya fase akhir dari kejadian mitosis (Vitale et al, 2011).  
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Apoptosis merupakan suatu proses autonom dalam tubuh. Proses 

apoptosis merupakan proses regulasi fisiologis dengan cara melepaskan 

komponen tanpa destruksi atau kerusakan organisme. tanpa disertai adanya 

pelepasan mediator inflasmasi. Apoptosis dini terjadi pada caspase 8, di 

mana caspase  8 tergolong sebagai caspase insiator. Pada caspase inisiator 

memiliki prodomain panjang dan bertanggung jawab memulai kaskade 

aktivasi caspase selanjutnya (capase 3 dan 7) atau caspase efektor pada 

apoptosis, dimana caspase 3 dan 7 (apopotosis lambat) hanya mengandung 

prodomain kecil dan bertanggung jawab atas pembongkaran sel dengan 

membelah substrat seluler (Flink & Cookson, 2005). 

Pada caspase 8 (apoptosis dini) teraktivasi melalui proses ikatan 

prodomain dengan molekul adaptor yang kemudian akan mengaktivasi 

caspase efektor atau kaskade selanjutnya. Apoptosis merupakan aktivitas 

proteolitik caspase, mekanisme biokimiawi ini tergambar melalui adanya 

perubahan morfologi. Pada apoptosis muncul melalui kondensasi sitoplasma 

dan nucleus, pembelahan kromatin, pembentukan apoptotic bodies, serta 

perubahan membran plasma sehingga molekul permukaan akan terpapar 

sebagai sel target fagositosis. (Flink & Cookson ,2005). 

Pada apoptosis dini ditandai dengan munculnya phosphatidylserine 

(PS) pada lapisan luar plasma membran. Adanya paparan PS pada luar 

membran ini merupakan sinyal bagi fagosit untuk proses menelan. Paparan 

PS ini telah dibuktikan bergantung dengan caspase dan kombinasi penurunan 
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aktivitas translokasi fosfolipid dengan aktivitas scramblase dari lipid (Flink 

& Cookson, 2005). 

2.3.3. Nekrosis 

Nekrosis ialah kematian sel non-apoptotic di mana terdapat 

keterkaitan antara proses struktural dan biokimiawi pada proses kerusakan 

sel itu sendiri secara akut atau adanya trauma. Proses kematian sel tipe ini 

menimbulkan efek peradangan atau inflamasi sehingga muncul gejala klnis 

tertentu (Flink & Cookson, 2005). 

Nekrosis digunakan ketika ada sel mati secara patologis atau sebagai 

kematian sel teregulasi diinisiasi adanya gangguan intraseluler seperti stress 

oksidatif, kelebihan Ca2+ sistolik. Mekanisme nekrosis terjadi ketika terdapat 

stimulus yang melebihi adaptif sel dikenali oleh enzim lisis yang kemudian 

melarutkan komponen sel serta memicu peradangan, yang kemudian akan 

dibantu oleh leukosit untuk mencerna sel yang mati tersebut. (Galluzzi et al, 

2018).  

2.3.4. Pyroptosis 

Pyroptosis merupakan pencetus kematian sel teregulasi melalui 

gangguan homeostasis akibat imunitas. Pada kematian sel jenis ini, terdapat 

kondensasi kromatin dan puncak dari pembengkakan membran plasma 

seperti proses apoptosis, namun kejadian ini berkaitan dengan inflamasi 

yang diperantarai caspase 1 (Galluzzi et al, 2018). 

Pyroptosis secara morfologi dan mekansimenya berbeda dengan jenis 

kematian sel lainnya. Aktivasi caspase 1 pada pyroptosis menimbulkan efek 
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inflamasi. Aktivasi caspase 1 ini dapat disebabkan beberapa stimulus 

patologis seperti stroke, kanker, infeksi mikroba, dsb. Caspase 1 tidak 

mengaktivasi apoptosis, namun melalui caspase ini akan terjadi lisis dari sel 

disertasi pembentukan interleukin serta kondensasi DNA dan proses cytokine 

(Flink & Cookson, 2005).  

2.4. Cell line HL-60 

Cell line HL-60 merupakan suatu garis sel dari promyelocytic leukemia 

(HL-60) manusia yang dikembangkan sebagai suatu sistem model sederhana 

untuk mempelajari migrasi sel neutrofil tanpa perlu mengambil sel dari 

jaringan primer. Garis sel abadi ini nantinya dapat diperbanyak sebagai proses 

kultur selanjutnya dan bisa disimpan atau dibekukan dalam  jangka panjang. 

hal tersebut tidak mungkin dengan menggunakan sumsum tulang atau 

neutrofil yang berasal dari darah perifer (Collin dalam Millius, 2010).  

Ketika dibutuhkan, sel-sel seperti neutrofil dapat diturunkan langsung 

dari hasil kultur sel HL-60 melalui diferensiasi dengan DMSO atau asam 

retinoat. Differensiasi dari sel HL-60 (dHL-60) nantinya dapat digunakan 

dalam tes kemotaksis untuk memvisualisasikan sitoskeleton sel terpolarisasi. 

(Rao dalam Miilus 2010). Nucleoflection-AMAXA dapat digunakan pada sel 

dHL60 sebagai turunan genetik atau mentransfeksi sel dengan rangkaian 

fluorescent untuk menganalisa protein lokalisasi. Perilaku sel dapat dianalisis 

sebagai respons terhadap sebuah sumber titik chemoattractant, atau 

menggunakan sistem EZ-TAXIS, yang memungkinkan pengukuran simultan 
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dari arah dan kecepatan untuk enam kondisi pengujian yang berbeda (Millius 

& Weiner, 2010). 

Sel HL-60 melalui medium kultur suplemen RPMI 1640 dengan Penisilin-

streptomisin (100 µg/ml), L-glutamin (200mM), dan 10% FBS. Medium 

kultur ini memiliki daya simpan pada 4oC untuk beberapa bulan. Sel HL-60 

memiliki doubling time 20-24 jam. Pada proses kulturnya, kepadatan sel harus 

dipertahankan antara 2x104 dan 1x106 sel/ml. Kultur sel harus dipertahankan 

dalam inkubator dengan suhu 37oC dalam 8% CO2 dan kelembaban atmosfir 

95% . Pergantian medium pada kepadatan sel yang tinggi dapat dilakukan 

melalui cara pengendapan sel dengan sentrifuge (Glesne, 2006). 

MTT-Assay dilakukan pada sel HL-60 guna menentukan proliferasi serta 

sitotoksisitas dari sel tersebut. Uji ini berdasarkan kemampuan sel mereduksi 

garam terazolium yang dalam prosesnya terjadi di intrasel. Pada uji ini enzim 

dari retikulum endoplasma dan mitokondria berperan sebagai regulator. Uji 

ini menunjukkan hasil sel yang mampu bertahan hidup dan dikatakan sebagai 

konsentrasi hasil produk. (Amir, 2017). Pada cell line HL-60 didaptkan IC-

dose (Inhibitory Concentrate dose) dengan menggunakan ekstrak Umbi 

rumput teki sebesar 384 µg/mL (Agustini et al, 2017). 

2.5. Flow cytometry 

Berdasarkan VA Greater Los Angeles Healthcare System, gambaran klinis 

pada AML, salah satu metode pemeriksaan yakni dengan Flow cytometry 

(FCM), di mana terdapat empat warna  flow cytometry yang diterima sebagai 

standar dalam praktisi sebagaian besar laboratorium hematopatologi. Side-
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Scattered (SSC) / CD45 karakteristik dari tipe berbeda dari keganasan 

hematopoiesis yang tergambarkan. Pewarnaan sitokimia yang paling istimewa 

telah tergantikan dengan pemeriksaan immunofenotip di berbagai 

laboratorium. Namun, sebagian pewarnaan masih sering digunnakan sebagai 

penentu klasifikasi AML.  

Flow cytometry immunophenotyping telah menjadi salah satu metode 

kuantitatif yang diperlukan. Pada tumor padat, FCM terutama digunakan 

untuk menentukan kandungan DNA sebagai penanda prognostik, paling 

sering pada tumor intrakranial dan intra-spinal. FCM dalam neoplasma 

hematolymphoid pada dasarnya memiliki peran utama dalam (Varma & 

Naseem, 2011) : 

a. identifikasi cytochemically myeloperoxidase (MPO) leukemia akut negatif 

pada AML, leukemia megakaryoblastik akut, atau ALL 

b. diagnosis turunan leukemia yang ambigu 

c. subkategori ALL dan limfoma menjadi sel B / sel T 

d. pemantauan penyakit sisa minimal (MRD) 

e. deteksi monoklonalitas dalam limfoma sel B berdasarkan ekspresi rantai 

cahaya imunoglobulin (Ig) 

f. identifikasi target terapi yang potensial  

g. melengkapi sitologi konvensional dalam mengkonfirmasi  leukemia 

sistem saraf pusat. 

Dengan menggunakan aplikasi panel besar antibodi monoklonal (MoAb), 

telah semakin banyak ditemukan bahwa, banyak dari subkelompok yang berbeda 
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secara genetik pada AML dan ALL memiliki profil imunofenotipik yang khas. 

Pada FCM pada leukemia akut, dapat menentukan profil antigenik kompleks 

yang berhubungan dengan defek sitogenetik / molekuler tertentu serta terdefinisi 

dengan baik (Varma & Naseem, 2011). 

Flow cytometry memiliki kapasitas pada pengukuran multiparametrik dari 

populasi besar sel secara cepat dan akurat dalam studi proliferasi sel dan 

kematian sel.  Analisis siklus sel berfungsi menunjukkan frekuensi sel pada 

setiap fase siklus sel. Proporsi sel dalam fase S dan G2 / M dianggap 

menunjukkan potensi pada peningkatan proliferasi, di mana pada keganasan 

menjadi fitur prognostik yang buruk. Apoptosis pada FCM diidentifikasi melalui 

perubahan morfologi sel, kehadiran phosphatidylserine pada permukaan sel, 

kegagalan potensial trans-membran mitokondria, fragmentasi DNA, serta adanya 

bukti aktivasi caspase (Paraskevas F et al, 2009). Pada proses apoptosis, 

pospolipid membran  yakni Phosphatidylserine (PS), akan translokasi dari dalam 

ke luar plasma membran. Translokasi PS di awali dengan hilangnya integritas 

membran, yang berlanjut pada tahap kematian sel selanjutnya (apoptosis atau 

nekrotik). mengakibatkan PS terpapar ke lingkungan luar sel. Bahan utama dari 

FCM yakni Annexin V merupakan 35-36 kDa Ca2+-dependent phospholipid-

binding protein memiliki afinitas tinggi terhadap PS. Ketika PS terpapar di luar 

sel, selain Annexin V mengikat PS yang terpapar di luar sel juga dapat 

terkonjugasi pada  flurochromes selama kondisi afinitas yang tinggi dalam proses 

tersebut, berfungsi sebagai  sensitive probe dalam analisis sel yang apoptosis 

pada  flowcytometry. Sehingga, pewarnaan dengan Annexin V biasanya 
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digunakan besama dengan pewarna propidium iodide (PI) sebagai identifikasi 

awal dan akhir apoptosis sel (Hingorani, 2011). 

(Gosh, L., 2017) 
Gambar 2.4 contoh hasil analisis metode flowcytometry 

Pada metode flowcytometry sel yang dianalisis dengan Annexin V dan PI 

menunjukkan hasil negatif pada keduanya,merupakan indikator sel tersebut utuh 

(tidak apoptosis). Bila hasil menunjukkan Annexin V positif dan PI negatif, 

menandakan sel berada pada tahap awal apoptosis (membran masih utuh). 

Sedangkan keduanya positif menandakan sel di tahap akhir apoptosis (late 

apoptosis) atau sel mati (tidak ada membran sel) (Hingorani, 2011).  

2.6. Rumput Teki (Cyperus rotundus L.) 

Rumput Teki (Cyperus rotundus L.) adalah tanaman yang banyak terdapat 

di tempat terbuka seperti tanah lapang, kebun atau pematang sawah. Secara 

tradisional, rumput teki sudah banyak digunakan untuk obat sakit perut, obat 
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pencuci anti keringat, dalam bentuk air rebusan sebagai obat untuk mengatasi 

penyakit mulut (sebagai obat kumur), panas, disentri, obat untuk memelancar 

kencing, obat cacingan, obat kejang pada sakit diare dan juga obat luka (Busman, 

2013).  

Rumput Teki (Cyperus rotundus) merupakan gulma dengan potensi  tinggi. 

Sebagai gulma, tanaman ini memiliki penyebaran yang luas, hampir diseluruh 

tanaman budidaya akan ditumbuhinya. Hal ini dikarenakan kemampuan tinggi 

dari tumbuhan dalam beradaptasi pada berbagai jenis tanah. Tumbuhan ini 

tergolong dalam gulma perennial dengan bagian dalam tanah terdiri dari akar dan 

umbi. Umbi tumbuhan pertama kali dibentuk pada tiga minggu setelah 

pertumbuhan awal (Pranasari et al, 2012).  

2.6.1. Morfologi dan Taksonomi 

Rumput teki (Cyperus rotundus) merupakan tumbuhan dengan 

akar serabut yang memiliki umbi yang banyak, menjalar, berbentuk 

kerucut besar pada pangkal, berwarna cokelat, berambut halus, keras, 

wangi, memiliki panjang 1,5-4,5 cm dengan diameter 5-10 mm; namun 

umbi tidak mampu bertahan pada kondisi kering selama 14 hari di bawah 

sinar matahari termasuk menghilangnya daya tumbuh. Batang tumbuhan 

tegak dengan daun berwarna hijau dan berbentuk garis, pertulangan daun 

sejajar, tepi daun rata yang mengelompok dekat pangkal sekitar 4-10 

helai dengan panjang 10-60 cm, dan lebar 2-6 mm. Perbungaan bentuk 

bulir majemuk (8-25 bunga) berkumpul berbentuk payung, berwarna 
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kuning atau cokelat kuning. Tinggi tumbuhan dapat mencapai 50 cm 

(Amalia, 2014).  

Taksonomi (Qing-Ping Hu et al, 2017)  : 

 

(JIRCAS, 2017) 

Gambar 2.5 Morfologi Cyperus rotundus L 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan)  

Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)  

Kelas : Liliopsida  

Ordo : Cyperales  

Famili : Cyperaceae  

Spesies : Cyperus rotundus L 

2.6.2. Kandungan dan Manfaat 

Studi fitokimia dan farmakologis menunjukkan pentingnya Cyperus 

rotundus sebagai antiandrogenik, antibakteri, antikanker, antikonvulsan, 

anti-diabetes, anti-diare, anti-genotoksik, anti-inflamasi, anti-lipidemia, 
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anti-malaria, anti-mutagenik, anti-obesitas, antioksidan, anti-uropatogenik, 

hepatoprotektif, kardioprotektif, neuroprotektif maupun neurotropik. 

Tanaman ini banyak diteliti di seluruh dunia karena memiliki konsentrasi 

bahan aktif yang lebih tinggi dalam bentuk minyak esensial, asam fenolik, 

asam askorbat, dan flavonoid pada umbi dan rimpang. Namun, spesies 

tanaman ini belum dinilai secara signifikan dalam kondisi budidaya yang 

lebih baik dengan tujuan konservasi di habitat alami dan berkualitas tinggi 

(Pirzada et al, 2015).  

Pada pemeriksaan ekstrak etanol rimpang rumput teki yang meliputi 

uji fitokimia memberikan hasil ekstrak etanol rimpang rumput teki positif 

mengandung flavonoid, alkaloid, terpenoid, steroid, dan saponin. (Rahim, 

2014). Ekstrak rimpang rumput teki memiliki berbagai kandungan senyawa 

kimia yaitu flavonoid senyawa yang berpotensi sebagai antioksidan serta 

memiliki bioaktifitas sebagai obat. Pada ekstrak rimpang rumput teki ini 

flavonoid sebagai penghambat beberapa enzim seperti enzim alfa amilase 

dan enzim alfa glukosidase (Prastiwy, 2016).  

Cyperus rotundus sebagai bagian dari famili Cyperacceae ini 

tersebar luas di daerah lembah mediterania. Tanaman ini sangat cocok 

tumbuh di wilayah dengan iklim sedang, tropis, sub-tropis. Suku Indian, 

Cina, dan Jepang sering menggunakan tanaman ini sebagai obat tradisional 

pada gangguan pencernaan, spasme otot, serta anti-inflamasi. Hal ini telah 

dibuktikan bagian dari tanaman ini mengandung senyawa fenolik, yang 

diketahui memiliki kemampuan sebagai antioksidan dan antigenotoksik. 
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Pada bentuk ekstrak, tanaman ini sebagai genotoksik menginduksi 

Aflatoxin B1 (AFB1) dan sodium azide pada uji bakteri. Selain itu, 

keduanya juga menunjukkan kemampuan mengikat radikal bebas menjadi 

1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH). Pada penelitian yang telah 

dilakukan, tanaman ini mengandung alkaloid, flavonoid, tannin, pati, 

glikosida, dan furochromone, serta sesquiterspenoids (Soumaya, 2014).  

Antioksidan pada ekstrak umbi rumput teki dalam evaluasi biokimia 

pada cell line K562 Chronic Myelocytic Leukemia (CML) melalui 

pembentukan zat reaktif asam thibarbituric memberikan efek induksi 

poliferasi dan apoptosis. Berdasarkan hasil penelitian, komponen 

antioksidannya memiliki efek signifikan pada proteksi limfosit sebagai 

pencegah efek klastogenik dari radiasi, lethal radiasi, penyimpangan 

kromosom dan memberikan efek apoptosis sel (Soumaya, 2014). 

Pada ekstrak umbi rumput teki terdapat komponen utama yang 

menginduksi apoptosis melalui berbagai jalur yakni apigenin, luteolin,dan 

quercentin. Aktivitas antioksidan pada tanaman ini berpotensi dalam 

induksi apoptosis sebagai terapi dari kanker (Agustini, 2017). Kandungan 

quercetin atau flavonoid mempengaruhi apoptosis melalui aktivasi 

caspase-3 dengan meregulasi Bcl-2/Bax serta jalur cyclooxygenase (COX-

2) di mana mampu sebagai pilihan terapi kanker yang aman pada leukemia 

(Niu et al, 2011). 



41 
 

 

(Agustini et al, 2017) 

Gambar 2.6 Komponen Aktif dalam Cyperus Rottundus L 

Apigenin sebagai salah satu subclass dari flavonoid memiliki 

kemampuan menghambat pertumbuhan kanker dengan cara meningkatkan 

hambatan siklus sel dan apoptosis. Apigenin merupakan komponen yang 

mudah ditemui dalam buah dan sayuran yang biasa dikonsumsi. Secara 

biomolekular, aktivitas dari apigenin mampu sebagai antioksidan, anti-

inflamasi, serta anti-kanker. Apigenin juga memiliki kemampuan sebagai 

chemoprevention dan menghambat pertumbuhan tumor (Subhasitanot et al, 

2017). Apigenin sebagai salah satu pilihan komponen terbaik untuk terapi 

anti kanker karena tergolong nonmutagenik dan kadar toksistas yang 

rendah dibandingkan flavonoid. Pada cell line MDA-MB-453 kanker 

payudara, apigenin menginduksi apoptosis melalui jalur ekstrinsik dan 

intrinsik dengan aktivasi caspase-9, caspase-3, dan caspase-8 (Choi & 

Kim, 2009). 
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Luteolin termasuk dalam komponen flavonoid yang tertinggi dan 

mudah ditemui pada tumbuhan, buah, dan sayuran. Luteolin memiliki 

fungsi biokimiawi sebagai anti-alergi, anti-inflamasi, dan anti-kanker. 

Luteolin meningkatkan aktivitas dari caspase 8/9/3 melalui jalur ekstrinsik 

dan intrinsik dalam apoptosis. Melalui aktivitasas ini, luteolin menginduksi 

penghancuran membran mitokondria dan pelepasan sitokrom-C serta 

meningkatkan ekspresi Bax dengan menginhibisi Bcl-2. Melalui proses 

tersebut, luteolin mencetuskan hambatan siklus sel dan induksi apoptosis 

(Park et al, 2014). 

Luteolin memiliki kemampuan signifikan menginduksi hambatan 

fase G0/G1 pada siklus sel. Pada cell line hepatocellular carcinoma, 

luteolin memiliki kemampuan menginduksi apoptosis dengan peningkatan 

caspase 8 dan penurunan kadar Bcl-2 serta menginduksi intrasel autofagi 

(Cao et al, 2017). Autofagi merupakan suatu proses degradasi komponen 

sel dengan adanya vakuola autofagi tanpa disertai proses inflamasi di mana 

sel akan difagosit oleh sel sekitarnya. Pada autofagi terjadi perubahan 

morfologi yang diawali dengan sekuestrasi sitoplasma membran atau 

autofagosom yang diperantarai oleh GTPase dan phosphatidylinositol 

kinase serta peningkatan sistem konjugasi ubiquitin. Pada proses tersebut, 

autofagosom berfusi dengan lisosom melalui proses mikrotubul dan terjadi 

degradasi komponen (Flink & Cookson, 2005). 


