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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 

3.1 Kerangka Konsep 

 

  
Ekstrak Umbi Rumput Teki 

(Cyperus rotundus L) 

Mutasi DNA 

- Quercentin 

- Apigenin 

- Luteolin 

Ekstrak Umbi Rumput Teki 

(Cyperus rotundus L) 

Keterangan: 

   : yang diteliti 

   : memicu / aktivasi 

   : Menghambat 

 

 

ROS 

Intrinsik Ekstrinsik 

Aktivitas Caspase 9 ↓ 

Aktivasi APAF-1 ↓ 

Anti-apoptosis 

Bcl-2 / Bax ↑ 

pro-apoptosis 

Bid 

Bak Aktivitas Caspase 8 ↓ 

Apoptosis lambat ↓ 

AML 

Subtype APL (HL-60) 

Aktivitas Caspase 3 / 7↓  

DNA Shredding 

Pembalikan Protein 

membran Phosphatidylserine 

Apoptosis dini ↓ 

sel hancur 
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Hematopoiesis merupakan proses produksi serta regenerasi pada sistem sel 

darah, termasuk diantaranya maturasi serta diferensiasi dari komponen-komponen 

darah. Pluripotent Stem sel Hematopoeitic atau biasa disebut dengan 

Hematopoietic Stem Cells (HSCs), yang merupakan modal utama dalam 

regenerasi sel darah akan berdiferensiasi menjadi multipotent progenitor, 

kemudian membagi dalam dua jalur differensiasi yakni lymphoid dan jalur 

myeloid. Pada Myeloid lineage akan berdifferensiasi menjadi Megakaryocyte 

Erithroid Progenitor yang nantinya akan menjadi eritrosit, serta Granulocyte 

Monocyte Progenitor yang akan bermaturasi menajadi leukosit subclass 

granulosit. Pada Leukemia Mieloblastik Akut atau Acute Myeloblastic Leukemia 

(AML), terjadi elevasi dari ROS sehingga terjadi mutasi genetik yang 

mengganggu aktivitas sel Myeloblast. Myeloblast tunggal tersebut terakumulasi 

dalam kondisi cacat genetik sehinga mengganggu proses pengendalian proliferasi 

tanpa adanya maturasi dan tidak ada proses apoptosis sel, menjadikan 

pertumbuhan tidak terkendali atau keganasan. 

Apoptosis meupakan sebuah mekanisme eliminasi alami terprogram dalam 

tubuh untuk kondisi sel cacat atau berlebih. Secara general, apoptosis terbagi 

dalam dua jalur utama, yakni jalur ekstrinsik dan jalur intrinsik. 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 yakni protein proapoptotic Bid yang kemudian 

mengkativasi Bak sehingga menstimulus APAF-1 (Apoptotic Protease Activating 
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Factor-1) berikatan dengan sitokrom c dalam mitokondria sel yang kemudian 

mengaktifkan caspase 9. Aktivasi caspase 9 tersebut memicu caspase 3 dan 7 

yang kemudian menimbulkan DNA shredding pada sel sehingga terjadi apoptosis 

di mana sel mengalami kerusakan membran yang memicu fagositosis. Pada jalur 

intrinsik, terdapat protein Bcl-2 yang bersifat sebagai regulator dari apoptosis 

(anti-apoptotic). 

Pada AML, terjadi kondisi mutasi genetik yang mengakibatkan adanya 

regulasi respon beberapa stressor sel terakumulasi. Akumulasi tersebut 

mengakibatkan terhambatnya proses aktivasi dari caspase melalui kedua jalur 

sehingga tidak terjadi proses apoptosis. Hambatan proses apoptosis ini diperkuat 

dengan tingginya kadar protein Bcl-2 (Bax) yang bersifat anti-apoptosis. 

Pemberian sinyal apoptosis dini berfokus pada munculnya aktivasi molekul 

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

jalur Bcl-2. Dengan adanya deteksi kejadian awal dalam apoptosis turut 

membantu dalam proses identifikasi jalur (ekstrinsik atau intrinsik) dimana 

apoptosis telah diinduksi. Apoptosis dini ini ditandai dengan ekspresi dari 

ekspresi phosphatidylserine di bagian luar membran sel tanpa terjadi kerusakan 

fragmentasi DNA maupun membran inti yang dapat dideteksi menggunakan 

petanda atau pewarna annexin v. 

Pada ekstrak umbi rumput teki terdapat komponen utama yang 

menginduksi apoptosis melalui berbagai jalur yakni apigenin, luteolin,dan 

quercentin. Aktivitas ketiga kandungan utama pada tanaman ini berpotensi dalam 

induksi apoptosis sebagai terapi dari leukemia terutama sebagai pemicu terjadi 

apoptosis melalui interaksi dengan ligand membrane sel (jalur ekstrinsik) serta 
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melalui penurunan kadar Bcl-2. Kandungan quercetin atau flavonoid 

mempengaruhi apoptosis melalui aktivasi caspase-3 dengan meregulasi Bcl-2/Bax 

di mana mampu sebagai pilihan terapi ajuvan yang aman dan terjangkau dari segi 

ekonomi. 

3.3 Hipotesis 

 Ekstrak umbi rumput teki memiliki potensi efektif dalam menginduksi 

apoptosis dini pada sel line HL-60 AML. 


