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Pendahuluan 
Pengertian Tumor/Kanker 

Kanker atau disebut juga dengan karsinoma, merupakan penyakit yang 

disebabkan rusaknya mekanisme pengaturan dasar perilaku sel, khususnya mekanisme 

pertumbuhan dan diferensiasi sel yang diatur oleh gen. Faktor genetik diduga kuat 

sebagai pencetus utama terjadinya kanker. Banyak orang beranggapan bahwa tumor sama 

dengan kanker. Padahal pengertian kanker dan tumor sangat jauh berbeda. Bahwa tumor 

adalah pengertian untuk benjolan yang ada pada tubuh yang semakin membesar, 

sedangkan pengertian kanker adalah sel tubuh kita sendiri yang mengalami perubahan 

(transformasi) sehingga bentuk, sifat dan kinetiknya berubah, sehingga tumbuhnya 

menjadi autonom, liar, tidak terkendali dan terlepas dari koordinasi petumbuhan   normal    

dan bersifat ganas.  (1) 

Penyebab Tumor/Kanker 

Penyebab utama kanker tidak diketahui. Tetapi dipercaya bahwa ada bahan 

tertentu yang dapat menyebabkan timbulnya kanker. Kira-kira 80 kanker persen dari 

diantarannya disebabkan oleh faktor lingkungan. Empatpuluh persen pria  menderita 

kanker disebabkan karena tembakau termasuk diantaranya adalah kanker paru-paru.  

Pecandu berat minuman alkohol dapat menyebabkan kanker oesophagal, lambung dan 

kerongkongan. Kanker juga dapat timbul dari hasil limbah industri seperti asbes, nikel, 

aspal, jelaga dan dalam dosis tinggi penggunaan sinar-x dapat mendorong kearah kanker 

kulit, paru-paru kanker dan leukemia. Faktor lain pendukung timbulnya kanker 
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disesbabkan oleh  infeksi, trauma, ketidak seimbangan hormon dan kekurangan gizi. 

Selain itu kesalahan dalam pola makan juga dapat menjadi penyebab utama kanker.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kanker berjangkit secara tidak tidak langsung 

tergantung dari asupan  jumlah protein hewani, terutama daging. Bahwa ada hubungan 

antara memakan daging yang berlebihan dengan timbulnya kanker itu sendiri. (2) 

Gejala Tumor/Kanker 

Gejala kanker bervariasi menurut situs pertumbuhan. Asosiasi Kanker AS telah 

menentukan tujuh tanda atau sinyal bahaya secara umum yang mungkin menunjukkan 

kehadiran kanker, yaitu: nyeri yang berkepanjangan; perubahan kebiasan buang air, 

perdarhan yang tak biasa, ada benjolan pada payudara, gangguan pencernaan atau sulit  

menelan, adanya perubahan warna kulit. Gejala lain mungkin termasuk berkuranya bobot 

tubuh, terutama pada tua orang. (2)  

Pertumbuhan dan Perkembangan Sel Kanker 

Sel kanker itu timbul dari sel normal tubuh kita sendiri yang mengalami 

transformasi menjadi ganas, karena adanya mutasi spontan atau induksi karsinogen 

(bahan/agen pencetus terjadinya kanker). Pada umumnya mulai tumbuh dari satu sel 

kanker pada satu tempat dalam organ tubuh (unicentris). Jarang yang mulai dari beberapa 

sel dalam suatu organ (multicentris), baik dalam kurun waktu bersamaan ataupun 

berbeda.. kanker yang timbul multicentris umumnya terdapat pada penderita yang 

mengalami kelainan genetic atau mengidap immunodefisiensi (penurunan kekebalan). 

Transformasi sel itu terjadi karena mutasi gen yang mengatur pertumbuhan dan 

diferensiasi sel, yaitu proto-onkogen dan atau suppressor gen (anti onkogen). Pada 

manusia selama hidup diperkirakan rata-rata sel tubuh mengalami sebanyak 1016 mitosis 
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(pembelahan sel), dengan masing-masing gen mempunyai kemungkinan 10-6 mengalami 

mutasi spontan dan menyalin (translate) 1010 mutasi. Jika tiap mutasi dapat merubah sel 

normal menjadi kanker, maka kita tidak mungkin dapat berfungsi sebagai makhluk hidup. 

Penelitian epidemiologi menunjukkan kemungkinan perubahan menjadi kanker tidaklah 

konstan, tetapi bertambah dengan bertambahnya umur. Penelitian komparatif dari 

berbagai kanker menunjukkan bahwa aktivasi genmyc dapat merubah sel itu menjadi 

immortal (tidak dapat mati), dan aktivasi gen ras atau famili ras dapat menjadikan 

transformed sel. Pada manusia gen yang sering mengalami mutasi ialah gen c-myc, K-

ras, hst-1 dan neu . 

Sedangkan paparan karsinogen yang antara lain berbagai jenis virus, bahan kimia 

dan radiasi , ultraviolet. Sebagian besar karsinogen tersebut memiliki sifat biologis yang 

sama yaitu dapat mengakibatkan kerusakan pada DNA. Kesamaan sifat ini menimbulkan 

dugaan bahwa DNA sel merupakan sasaran utama semua bahan karsinogenik dan bahwa 

kanker disebabkan perubahan DNA sel. 

Sifat Tumor/Kanker 

Menurut Franks L.M dan Teich N.M (1998) sifat sel kanker adalah : 

1. Bentuk dan struktur sel bermacam-macam (polymorph)  

Karena adanya perbedaan   bentuk dan susunan dengan sel normal asalnya, maka dapat 

dibuat diagnosa patologi  kanker. 

2. Tumbuh autonom 

Sel kanker itu tumbuh terus tanpa batas (immortal), liar, semaunya sendiri, terlepas  

dari kendali pertumbuhan normal sehingga terbentuk suatu tumor (benjolan) yang 

terpisah dari bagian tubuh normal. 
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3. Mendesak dan merusak sel-sel normal disekitarnya 

Sel-sel tumor itu mendesak (ekspansif) sel-sel normal disekitarnya, yang berubah 

menjadi kapsel yang membatasi pertumbuhan tumor. Pada tumor jinak kapsel itu 

berupa kapsel sejati yang memisahkan gerombolan sel tumor dengan sel-sel normal, 

sedang pada tumor ganas berupa kapsel palsu (pseudokapsul), sehingga kapsel itu 

dapat ditembus atau diinfiltrasi oleh sel kanker 

4. Dapat bergerak sendiri (amoeboid) 

Sel-sel kanker itu dapat bergerak sendiri seperti amoeba dan lepas dari gerombolan sel-    

sel tumor induknya, masuk diantara sel-sel normal disekitarnya. 

Hal ini menimbulkan : 

 

- Infiltrasi atau invasi ke jaringan atau organ disekitarnya 

- Metastase atau anak sebar di kelenjar limfe atau di organ lainnya. Penyebaran ini   

   dapat melalui penyebaran limfe (limfogen) maupun secara  hematogen  yaitu  sel   

   kanker masuk kedalam pembuluh darah dan bersama aliran darah beredar keseluruh  

   tubuh. 

5. Tidak mengenal koordinasi dan batas-batas kewajaran 

    Ketidakwajaran itu antara lain disebabkan oleh : 

- Kurang daya adesi dan kohesi 

          Karena kurangnya daya adesi dan kohesi sel-sel kanker itu mudah lepas dari 

          gerombolan sel-sel induknya dan dapat bergerak menyususp diantara sel-sel 

          normal. 

- Tidak mengenal kontak inhibisi 
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          Sel-sel normal akan berhenti tumbuh jika ada kontak dengan sel normal  

          disekitarnya, sedang sel kanker tidak. 

 

    -   Tidak mengenal tanda posisi 

         Sel-sel normal akan berhenti tumbuh jika berada pada tempat atau posisi 

         yang tidak semestinya, sedang sel-sel kanker tidak, sehingga dapat timbul 

         anak sebar (metastase). 

- Tidak mengenal batas kepadatan 

          Sel normal akan berhenti tumbuh jika kepadatan sel telah mencapai konsistensi  

          tertentu, sedang sel kanker tidak. 

6. Tidak menjalankan fungsi yang normal. (1) 
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Terapi Herbal 
Tanaman Kunyit  Putih (Curcuma Zedoaria) (3) 

 

 

 

 

 

 

- Famili : Zingiberaceae 

- Deskripsi : 

Curcuma zedoaria (Rosc), di Indonesia disebut temu putih, temu kuning. Menurut  

Hong, Kim, Lee, tumbuhan ini berasal dari Himalaya, India, dan terutama tersebar 

di negara-negara Asia meliputi China, vietnam, dan Jepang. Curcuma zedoaria 

(Rosc) tumbuh liar di Sumatra (Gunung Dempo), di hutan jati Jawa Timur, banyak 

dijumpai di Jawa Barat dan Jawa Tengah, di ketinggian sampai 1000 dpl.  

Tumbuhan ini berupa terna tahunan, tinggi mencapai 2 m, tumbuh tidak 

berkelompok. Daun berbentuk lanset memanjang berwarna merah lembayung di 

sepanjang tulang tengahnya. Bunga keluar dari rimpang samping, menjulang ke 

atas membentuk bongkol bunga yang besar. Mahkota bunga berwarna putih, 

dengan tepi bergaris merah tipis atau kuning. Rimpang berwarna putih atau kuning 

muda, rasa sangat pahit (4) 

- Jenis :  Curcuma angustifolia, Curcuma  longa, Curcuma paliida Lour (3,4) 
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- Kandungan Kimia (Struktur) : Zedoarian, Kurdiona, Kurkumol, 

Kurkuminoid, Kurkumin. (3,4)                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

( 

(Brazilian Journal of Chemical Engineering www.scielo.br) 

- Biosintesis (Skema Pokok) :

 

(Journal of  Biologycal Chemistrywww.jbc.org. 14/02/09) 
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- Penggunaan : Rebusan Rimpang 

- Mekanisme Kerja : 

Kandungan kimia 

 bersifat anti neoplastik merusak pembentukan ribosoma pada sel-sel kanker dan 

jaringan liar dengan cara meningkatkan pembentukan jaringan fibroblast di 

sekeliling jaringan kanker, lalu membentuk lapisan limfosit dalam sel-sel jaringan 

kanker dan membungkusnya, sehingga sel-sel jaringan kanker tersebut tidak dapat 

berkembang, akhirnya sel-sel kanker akan mati, dan tidak menimbulkan bahaya 

lagi. (3) 
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Tanaman  Bloodroot (Sanguinaria Canadensis)  (5) 

 

 

 

 

 

 

 

- Famili : Papaveraceae 

- Deskripsi : 

Bloodroot adalah tumbuhan liar  yang tumbuh di awal muisim semi dihutan-hutan 

sebelah timur Amerika dan Canada. Memiliki bunga tunggal yang berwarna putih  

yang muncul langsung daratas permukaan  tanah. Daunnya berwarna hijau abu-abu, 

seiring dengan terbentuknya biji maka bunga dengan cepat akan gugur. Rimpannya 

berwarna merah dan bergetah apabila dipotong, kerena itulah tumbuhan ini 

dinamakan “Bloodroot”. Rimpanya dikumpulkan dan dijadikan sebagai obat.   

- Jenis  :  

Red Pucoon, Red Root, Coon Root, Paucon, Sweet Slumber, Tetterwort, Snakebite, 

Indian Paint (6) 

- Kandungan Kimia (Struktur) : Isoquinoline alkaloid 

 
N
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- Biosintesis (Skema Pokok) : 

 

 

Reaksi dasar biosintesis isoquinolin Pictet-Spengler (Merck Index) 

- Penggunaan  : Rimpang Dibuat Sebagai Jus (Minuman) 

- Mekanisme Kerja : 

Sanguinarine ditemukan dapat berinteraksi dengan DNA pembentuk guanine dan 

sitosin. Juga dapat menghambat Na-ATPase dalam beberapa system, termasuk 

eritrosit pada manusia. Sel kanker A431 mampu dihentikan perkembangannya pada 

dosis lebih rendah dibanding dengan sel normal.  . Efek lain yang ditemukan bahwa 

Sanguinarin memberikan aksi penghanbatan pada fungsi tubulin, chlerythrine dan 

proteinkinase C inhibitor. Efek proteinkinse inhibitor tergantung dari reaksi 

alkaloid dengan gugus fungsi tiol. Sangualin juga mampu menganbat enzim 

aminotransferase, fosforilasi proterin mitokonria dari hati hewan coba dan 

menginduksi pelepasan kalsium dari reticulum sarkoplsama.(6) 
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