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RINGKASAN 

 
Kanker  kolon  adalah keganasan ketiga terbanyak di dunia dan penyebab 

kematian kedua terbanyak di Amerika Serikat. Di Indonesia  jumlah penderita 
kanker kolon menempati urutan ke-10. Angka kejadian sekitar 2,75%.  Lebih dari 
95% kanker kolon adalah adenokarsinoma. Kanker ini berasal dari glandula yang 
terdapat di lapisan dinding kolon dan rektum.  

Gejala kanker kolon pada awalnya tidak jelas. Setelah berlangsung 
beberapa waktu barulah muncul gejala-gejala lain yang berhubungan dengan 
keberadaan tumor dalam ukuran yang signifikan di usus besar.  Gejala kanker 
kolon dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu gejala lokal, gejala umum, dan 
gejala penyebaran (metastasis). Tahap Perkembangan Kanker Kolon (Stadium). 
Keganasan pertumbuhan sel kanker kolon bergerak secara perlahan-lahan dan 
diam-diam. Waktu yang diperlukan untuk berkembang hingga menampakkan 
gejala-gejala yang jelas adalah sekitar 15 – 20 tahun.  

Terapi  kanker kolon saat ini dianggap masih belum mampu 
menyelesaikan masalah kanker kolon yang semakin lama meningkat. Mutasi gen 
merupakan salah satu patogenesis terjadinya kanker sehingga rekayasa genetika 
dipandang perlu dikembangkan untuk mengangani masalah kanker. Oleh karena 
itu, dibutuhkan sebuah Solusi alternatif seperti enkapsulasi antisense EGFR dan c-
Src oligodeoksinukleotida dengan PAMAM dendimer atau dapat disingkat 
menjadi (AS-ODN PAMAM Dendimer) sebagai pilihan terapi untuk kanker 
kolon, efek dari kombinasi ini menunjukkan  hasil yang signifikan terhadap 
penekanan pertumbuhan sel kanker. Terapi ini diharapkan mampu meningkatkan 
usia harapan hidup penderita kanker kolon dan menjadi jawaban permasalahan 
terapi kanker kolon saat ini terutama untuk kanker kolon stadium 1 dan 2. 
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PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
 

Kanker  kolon  adalah keganasan ketiga terbanyak di dunia dan penyebab kematian 
kedua terbanyak di Amerika Serikat. Di Indonesia  jumlah penderita kanker kolon 
menempati urutan ke-10. Angka kejadian sekitar 2,75%.  Lebih dari 95% kanker kolon 
adalah adenokarsinoma. Kanker ini berasal dari glandula yang terdapat di lapisan dinding 
kolon dan rektum.  

Kanker kolon lebih sering terjadi di negara maju dibandingkan dengan negara 
berkembang. Di negara maju merupakan penyebab tersering kedua dari seluruh tumor 
dengan insiden pada semua usia adalah 5%. Walaupun sekarang insiden dan 
mortalitasnya sudah berkurang.  Biasanya insiden relatif tinggi pada negara yang intake 
daging tinggi seperti Kanada dan Australia sedangkan negara di Mediterania lebih rendah 
insidennya karena lebih banyak mengkonsumsi buah, sayuran, dan ikan. WHO 
mengestimasikan terjadi 945.000 kasus baru setiap tahun dengan 492.000 kematian.2 

Terapi  kanker kolon saat ini dianggap masih belum mampu menyelesaikan 
masalah kanker kolon yang semakin lama meningkat. Mutasi gen merupakan 
salah satu patogenesis terjadinya kanker sehingga rekayasa genetika dipandang 
perlu dikembangkan untuk mengangani masalah kanker. Oleh karena itu, 
dibutuhkan sebuah Solusi alternatif seperti enkapsulasi antisense EGFR dan c-Src 
oligodeoksinukleotida dengan PAMAM dendimer atau dapat disingkat menjadi 
(AS-ODN PAMAM Dendimer) sebagai pilihan terapi untuk kanker kolon, efek 
dari kombinasi ini menunjukkan  hasil yang signifikan terhadap penekanan 
pertumbuhan sel kanker. Terapi ini diharapkan mampu meningkatkan usia 
harapan hidup penderita kanker kolon dan menjadi jawaban permasalahan terapi 
kanker kolon saat ini terutama untuk kanker kolon stadium 1 dan 2. 
 
Tujuan 
 
Berdasarkan gagasan tertulis yang dibuat, tujuan dari penulisan ini adalah:  

1. Menjelaskan permasalahan kanker kolon saat ini dan solusi alternatifnya 
2. Mengetahui Potensi Kombinasi Enkapsulasi Oligodeoksinukleotida 

Antisense EGFR dan c-Src dengan PAMAM Dendimer (AS-ODN 
PAMAM Dendimer) sebagai Inhibitor Proliferasi Sel HT-29 pada Kanker 
Kolon. 

3. Mengetahui pemanfaatan maksimal Kombinasi Enkapsulasi 
Oligodeoksinukleotida Antisense EGFR dan c-Src dengan PAMAM 
Dendimer (AS-ODN PAMAM Dendimer) sebagai jawaban atas 
permasalahan kanker kolon saat ini. 
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Manfaat  
 
Untuk Masyarakat 

Dengan pemanfaatan maksimal Kombinasi Enkapsulasi 
Oligodeoksinukleotida Antisense EGFR dan c-Src dengan PAMAM Dendimer 
(AS-ODN PAMAM Dendimer) sebagai Inhibitor Proliferasi Sel HT-29 pada 
Kanker Kolon, diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan 
kanker kolon yang marak terjadi di masyarakat. 

Untuk Lembaga Kesehatan  
Melalui gagasan tertulis ini diharapkan potensi Kombinasi Enkapsulasi 

Oligodeoksinukleotida Antisense EGFR dan c-Src dengan PAMAM Dendimer 
(AS-ODN PAMAM Dendimer) sebagai Inhibitor Proliferasi Sel HT-29 pada 
Kanker Kolon dapat dijadikan alternatif terapi kanker kolon sehingga dapat 
dikembangkan menjadi solusi yang inovatif dan dapat diaplikasikan oleh 
masyarakat. 

Untuk Penelitian lebih lanjut 
Potensi Kombinasi Enkapsulasi Oligodeoksinukleotida Antisense EGFR 

dan c-Src dengan PAMAM Dendimer (AS-ODN PAMAM Dendimer) sebagai 
Inhibitor Proliferasi Sel HT-29 pada Kanker Kolon dapat dijadikan batu pijakan 
untuk para peneliti sehingga produk ini dapat lebih dikembangkan dalam bentuk 
yang lebih baik dan lebih efektif. 

 
GAGASAN 

 
Definisi Kanker Kolon 

 
Kanker kolon merupakan tumor ganas yang ditemukan pada kolon dan 

rektum. Kolon dan rektum adalah bagian dari usus besar pada sistem pencernaan. 
Pada kebanyakan kasus perkembangannya perlahan-lahan selama beberapa tahun. 
Sebelumnya menjadi kanker murni, biasanya perkembangan dimulai dari polip 
nonkarsinomatous yang kemudian berubah menjadi kanker. 

Apabila kanker terbentuk dari polip, maka akan tumbuh dari mukosa 
dinding kolon atau rektum, kemudian menembus dinding dan sel kanker akan 
tumbuh menyebar melalui aliran darah dan limfe yang akan menyebar ke seluruh 
tubuh yang biasa dikenal dengan metastasis. 

Secara umum kanker selalu dihubungkan dengan bahan-bahan kimia, 
radioaktif, virus, dan lain-lain. Umumnya kanker kolon dihubungkan dengan 
faktor genetik dan lingkungan. Diet rendah serat, kenaikan berat badan, dan intake 
alkohol juga dapat menjadi faktor predisposisi terjadinya kanker tersebut. 
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Gejala kanker kolon pada awalnya tidak jelas. Setelah berlangsung 
beberapa waktu barulah muncul gejala-gejala lain yang berhubungan dengan 
keberadaan tumor dalam ukuran yang signifikan di usus besar.  
Gejala kanker kolon dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu gejala lokal, gejala 
umum, dan gejala penyebaran (metastasis). 
Gejala Lokal antara lain berupa : 
1. Perubahan kebiasaan buang air besar 
2. Perubahan frekuensi buang air besar 
3. Perubahan wujud fisik feses, yaitu : 

a. feses bercampur darah / keluar darah dari lubang pembuangan saat buang 
air besar 

b. feses bercampur lendir 
c. feses berwarna kehitaman, biasanya berhubungan dengan terjadinya 

perdarahan di saluran pencernaan bagian atas 
4. Timbul rasa nyeri diserai mual dan muntah saat buang air besar. Hal ini terjadi 

akibat sumbatan saluran pembuangan feses oleh massa tumor. 
5. Adanya benjolan pada perut yang mungkin dirasakan oleh penderita. 
Gejala umum antara lain : 
1. Berat badan turun tanpa sebab yang jelas (gejala yang paling umum di semua 

jenis keganasan) 
2. Hilangnya nafsu makan 
3. Anemia 
4. Pasien tampak pucat 
5. Sering merasa lelah 
6. Kadang-kadang mengalami sensasi seperti melayang 
Gejala Metastasis (Penyebaran) 
Jika kanker kolon telah menyebar ke hati, maka gejala yang timbul antara lain: 
1. Kondisi tubuh penderita tampak kuning 
2. Nyeri perut, lebih sering pada bagian kanan atas, di sekitar lokasi hati 
3. Pembesaran hati, biasanya akan tampak pada pemeriksaan fisik oleh dokter. 

Di samping itu, timbul suatu gejala lain yang disebut paraneoplastik. 
Gejala ini berhubungan dengan peningkatan kekentalan darah akibat penyebaran 
kanker.  

Tahap Perkembangan Kanker Kolon (Stadium). Keganasan pertumbuhan 
sel kanker kolon bergerak secara perlahan-lahan dan diam-diam. Waktu yang 
diperlukan untuk berkembang hingga menampakkan gejala-gejala yang jelas 
adalah sekitar 15 – 20 tahun. Berikut ini adalah tahap perkembangan kanker 
kolon: 
Stadium 1 : kanker terjadi di dalam dinding kolon 
Stadium 2 : kanker telah menyebar hingga ke lapisan otot kolon 
Stadium 3 : kanker telah menyebar ke kelenjar limfe 
Stadium 4 : kanker telaah menyebar ke organ tubuh lain 
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Mengenal Patofisiologi Kanker Kolon 
 

Saat ini, dipercaya bahwa penyebab kanker adalah mutasi genetik melalui 
(eliminasi, reduce, atau peningkatan ekpresi gen), Penyebab utama perkembangan 
dan progresifitas kanker pada manusia adalah peningkatan ekspresi onkogen. 
Model genetik dari proses karsinogenesis kolorektal umumnya mulai dari 
penampilan point mutation K-ras dan kehilangan alel berturut-turut pada 
kromososm 5q (pada kasus kelainan APC), 18 q (DCC), dan 17 p (p53). Beberapa 
kelainan gen yang sekuensial menunjukkan peran yang penting dalam 
perkembangan kanker kolon. 

Etiologi yang mendasari timbulnya kanker seperti bahan kimia, radiasi, 
genetik, dan lingkungan dapat menyebabkan kerusakan DNA pada sel kolon, 
normalnya tubuh dapat memperbaiki dengan cepat kerusakan DNA, tapi apabila 
kerusakan DNA tidak dapat diperbaiki dapat menyebabkan terjadinya mutasi gen 
terutama pada protein APC. 

  Protein APC berinteraksi secara intraseluler dengan beta katenin, ketika 
teraktivasi terjadi translokasi ke dalam nukleus dan menstimulasi proliferasi sel 
oleh aktivasi transkripsional dari c-myc, cyclin D-1 dan peroksisome-proliferator-
activated receptor delta (PPARg). Beta katenin juga merupakan bagian dari 
interseluler adhesi kompleks, dan mempengaruhi adhesi sel homotipik. Bersama 
sama dengan faktor lain, protein APC menghentikan proliferasi sel dan 
mengalami apoptosis dengan cara phosforilasi beta katenin, mempelopori untuk 
ubquinisasi dan degradasi melalui jalur proteosom. Dalam beberapa kasus mutasi, 
APC yang diperantarai oleh beta katenin hilang dan konsentrasi nuklear dari beta 
katenin tinggi sehingga menimbulkan adenoma yang dapat meningkatkan risiko 
berkembang menjadi kanker kolorektal. 

Mutasi ini juga mengakibatkan onkogen aktif yaitu EGFR, EGFR juga 
dapat meningkat apabila jalur MAPK 1 dan STAT5b meningkat, peningkatan 
EGFR dapat meningkatkan c-Src. Kemudian peningkatan onkogen ini akan 
menyebabkan sel kanker HT-29 berproliferasi sehingga HT-29 meningkat dan 
menyebabkan perkembangan sel kanker kolon serta akan terbentuk kanker kolon. 
Berdasarkan patofisiologi tersebut, maka terapi gen dapat menjadi pilihan untuk 
terapi kanker saat ini. 

 
Permasalahan Terapi Kanker Kolon Saat Ini 

 
Terapi  saat ini dianggap masih belum mampu menyelesaikan masalah 

kanker kolon yang semakin lama meningkat, Terapi kanker kolon yang tersedia 
saat ini adalah reseksi  usus, namun terapi  ini dianggap masih belum mampu 
menyelesaikan masalah kanker kolon yang semakin lama meningkat, karena 
masih terdapat  kasus kekambuhan walaupun terapi bedah menjadi salah satu 
terapi pilihan terbaik, selain radiasi dan kemoterapi dapat menimbulkan efek 
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samping pada penderita kanker. Terapi yang sudah ada belum dapat 
meningkatkan harapan hidup penderita kanker kolon yang lebih lama. 

Mutasi gen merupakan salah satu patogenesis terjadinya kanker sehingga 
rekayasa genetika dipandang perlu dikembangkan untuk mengangani masalah 
kanker. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah Solusi alternatif seperti enkapsulasi 
antisense EGFR dan c-Src oligodeoksinukleotida dengan PAMAM dendimer (AS-
ODN PAMAM Dendimer) sebagai pilihan terapi untuk kanker kolon, efek dari 
kombinasi ini menunjukkan  hasil yang signifikan terhadap penekanan 
pertumbuhan sel kanker kolon. Terapi ini diharapkan mampu meningkatkan usia 
harapan hidup penderita kanker kolon. 
 
Potensi Kombinasi Enkapsulasi Oligodeoksinukleotida Antisense EGFR dan 
c-Src  dengan PAMAM Dendimer sebagai Inhibitor Proliferasi Sel HT-29 
pada Kanker Kolon  
 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka harus 
mencari alternatif terapi untuk mengangani masalah yang ada. Mutasi gen 
merupakan salah satu mekanisme yang dapat menyebabkan kanker kolon, oleh 
karena itu, seiring dengan perkembangan zaman dan pemanfaatan teknologi 
khususnya di bidanng nanopartikel didapatkan suatu cara baru untuk menjadi 
salah satu pilihan terapi kanker kolon. Menurut penelitian kombinasi enkapsulasi 
oligodeoksinukleotida antisense EGFR dan c-Src  dengan PAMAM dendimer 
(AS-ODN PAMAM Dendimer) dapat menjadi inhibitor proliferasi Sel HT-29 
pada kanker kolon. Hasil penelitian ini belum pernah  diterapkan pada manusia 
yang menderita kanker kolon, namun berdasarkan hasil penelitian melalui 
pengambilan sel kanker dari penderita, kemudian dibuat antisense, antisense 
tersebut dikombinasikan dengan PAMAM dendimer dan dimasukkan kembali ke 
dalam sel kanker kemudian dilihat perkembangannya dan ditemui bahwa 
proliferasi sel kanker dapat ditekan. Hal ini membuktikkan bahwa kombinasi 
enkapsulasi oligodeoksinukleotida antisense EGFR dan c-Src  dengan PAMAM 
dendimer atau disingkat dengan AS-ODN dapat menjadi salah satu pilihan terapi 
untuk masalah kanker kolon saat ini. 

Berikut ini mekanisme persiapan  AS-ODN  PAMAM Dendrimer 
1. Sel HT-29 (sel kanker kolon) diambil dan dikultur dalam media dengan suhu 

37oC hingga mencapai densitas 50-60% 
2. RNA diambil, kemudian dipurifikasi dari gen DNA yang terkontaminasi 
3. Dibentuk antisense EGFR (5’ TTTCTTTTCCTCCAGAGCCCG-3’) dan c-Src 

(5’-GGGCTTGCTCTTGCTGCTCCCCAT-3’) melalui proses 
oligodeoksinukleotida. 

4. Antisense dienkapsulasi dengan PAMAM dendrimers selama 5 jam pada suhu 
37oC .  
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5. Mikroskopik flouresensi dipakai untuk memastikan antisense masuk dalam sel 
HT-29. 

6. Untuk mengetahui transfection menggunakan teknik flow sitometri  
7. Pengontrolan ekpresi gen c-Src dan EGFR dalam sel HT-29 setelah diterapi 

dengan antisense dinilai melalui anilisis PCR. 
Agar memastikan antisense masuk dalam sel HT-29 maka  dilakukan 

penilaian dengan cara microskopik flouresensi.  
Berikut hasil penilaian mikroskopik fluoresensi dari AS-ODN  
 
 
 
 
 

 

 

 

Gambar 1. Hasil penilaian mikroskopik flouresensi AS-ODN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Gambar skematik mekanisme persiapan  AS-ODN  PAMAM Dendrimer dibuat 
di potoshop 

 
Kombinasi enkapsulasi oligodeoksinukleotida antisense EGFR dan c-Src  

dengan PAMAM dendimer (AS-ODN PAMAM Dendimer) memiliki potensi 
yang baik untuk terapi penyakit kanker kolon saat ini. Dari hasil percobaan sel 

 

A. Kiri (gambar cahaya mikroskopi) 

kanan (gambar mikroskopi 

flouresensi) 

B. Gambar mikroskopi flouresensi 

dengan noda DAPI menunjukkan 

lokasi AS ODN dalam sel  ODN 

dengan PAMMAM Dendrimer 
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yang telah di terapi dengan AS-ODN selama  48 jam  menunjukan penurunan 
level ekspresi MAPK1 40%, STAT5  37%, dan P53 juga mengalami penurunan.   
Berikut grafik penurunan level ekspresi dari MAPK1, STAT5, dan P53 yang 
dianalisis melalui metode PCR :  

Grafik 1. Hasil penurunan ekspresi gen sel kanker kolon setelah diterapi AS-ODN PAMAM 
Dendimer 

 
Hasil analisis PCR penurunan ekspresi gen c-

Src (60%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasil analisis PCR penurunan ekspresi gen 

EGFR (50%) 

 

  

 

 
Hasil analisis PCR penurunan ekspresi gen 

MAPK1 (40%) 

Hasil  anlaisis PCR penurunan ekspresi gen 

STAT 5 (37%) 

 
Hasil analisis PCR penurunan ekspresi gen P53 
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Selain menghambat ekspresi MAPK1, STAT5 dan P53, level ekspresi 
protein gen c-Src  dan EGFR secara signifikan diatur dengan terapi simultan AS-
ODN. Ekspresi protein gen c-Src dan EGFR menurun sekitar 56%. Berikut grafik 
penurunan ekspresi gen c-Src dan EGFR yang dianalisis melalui metode Western 
bolt :  

 
Grafik 2. Analisis Western Bolt ekspresi gen c-Src dan EGFR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penggunanaan PAMAM Dendrimer atau nanopartikel sendiri bertujuan 
untuk meningkatkan bioavailabilitas agar antisense EGFR dan c-Src dapat masuk 
ke dalam sel target, yaitu sel HT-29, juga untuk mengurangi efek toksisitas. 

Berdasarkan hasil penelitian, setelah diterapi dengan AS-ODN PAMAM 
Dendrimer Terdapat penurunan level ekpresi c-Src sebanyak 60%, EGFR 50%, 
MAPK1 40%, STAT5b  37%, dan P53 juga menurun. Adanya penurunan ini 
menandakan bahwa adanya mekanisme Efek inhibisi antisense c-Src terhadap 
penurunan ekspresi c-Src pada perkembangan sel kanker kolon, dan Efek inhibisi 
antisense EGFR terhadap penurunan EGFR, MAPK 1, dan STAT5b pada 
perkembangan sel kanker kolon. Jadi, kombinasi AS-ODN PAMAM Dendimer 
dapat memutus patomekanisme terjadinya kanker kolon melalui kerja antisense 
EGFR yang menghambat EGFR, jalur MAPK 1, STAT5b, P53 dan antisense c-
Src yang menghambat c-Src sehingga proliferasi sel HT-29 dapat ditekan dan 
terjadi penurunan pertumbuhan sel kanker pada kolon. Terapi terbaru ini 
diharapkan dapat memberikan pencerahan baru untuk terapi kanker kolon di masa 
kini, selain dapat dijadikan pilihan baru untuk terapi, juga dapat menjadi pilihan 
terapi lanjutan setelah terapi bedah terutam untuk kanker kolon stadium 1 dan 2.. 
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Gambar 2. Mekanisme kerja Kombinasi Enkapsulasi Oligodeoksinukleotida Antisense EGFR dan 
c-Src  dengan PAMAM Dendimer (AS-ODN PAMAM Dendimer) dalam menghambat Proliferasi 
Sel HT-29 pada Kanker Kolon 
 
Pemanfaatan Maksimal Potensi Kombinasi Enkapsulasi 
Oligodeoksinukleotida Antisense EGFR dan c-Src  dengan PAMAM 
Dendimer sebagai Inhibitor Proliferasi Sel HT-29 pada Kanker Kolon 
 

Metode terapi ini tergolong baru dan belum di uji cobakan kepada 
manusia, namun pemanfaatan maksimal dari kombinasi antisense ini dapat 
diaplikasikan dengan cara menginjeksikan AS-ODN PAMAM Dendimer pada sel 
kanker kolon atau bagian tubuh yang dekat dengan lokasi kanker kolon. 
Walaupun terapi ini belum pernah diterapkan kepada manusia, tapi pengobatan 
kanker dengan menggunakan antisense yang disuntikan dalam sel kankernya  
terutama stadium 1 dan 2 cukup menjanjikan karena langsung ke target sasaran, 
jadi minim efek samping terhadap organ tubuh lainnya, apalagi antisense ini 
dibuat dengan metode PAMAM Dendimer atau nanopartikel yang bertujuan 
memudahkan terapi ini masuk ke dalam sel target, meningkatkan bioavailabilitas, 
dan mengurangi toksisitas. 
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SIMPULAN DAN SARAN 
 

Simpulan 
 

Kesimpulan yang didapatkan bahwa: 
• Kombinasi Enkapsulasi antisense c-Src dan EGFR oligodeoksinukleotida 

memiliki potensi sebagai terapi kanker kolon karena dapat dijadikan salah 
satu pilihan terapi untuk menurunkan proliferasi sel HT-29 pada kanker 
kolon. 

• Kombinasi enkapsulasi antisense c-Src dan EGFR oligodeoksinukleotida 
dengan PAMAM dendimer bertujuan untuk mengurangi efek toksisitas 
antisense yang digunakan dan memudahkan antisense masuk ke dalam sel 
target. 
 

Saran 
 

Dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan terapi ini agar 
dapat diterapkan langsung kepada manusia yang menderita kanker kolon 
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