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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

SPK (sel punca kanker) adalah sub populasi  sel kanker dalam sebuah 

tumor, dengan karakteristik seperti SP (sel punca) yaitu kemampuan 

perbaharui diri dalam menghasilkan SPK baru dan difrensiasi dalam 

memproduksi sejumlah besar tipe sel kanker  matur (terdifrensiasi),berpotensi 

menimbulkan heterogeneous sel tumor ( Wicha, M. S., et al, 2006 ). Sel-sel 

kanker tidak memiliki karakter yang sama dan tidak semua yang bersifat 

potensial, hanya SPK yang dapat memulai kanker, sehingga secara klinis 

sangat penting untuk mengetahui tentang keberadaan SPK karena mereka 

harus diberantas untuk mengobati pasien kanker (Joo dan Nam, 2009). 

Dengan menggunakan Fluorescence-activated cell sorting (FACS)  dan 

Magnetic activated cell sorting (MACS). 

Fluorescence-activated cell sorting (FACS) merupakan salah satu alat 

yang banyak digunakan peneliti di luar negri untuk mengetahui dan 

mengisolasi sel punca kanker, dengan menggunakan plate khusus, yaitu low-

attachment 24 plate khusus untuk sel punca. Plate ini didesain khusus untuk 

mencegah diferensiasi sel punca. Sel punca kanker payudara membentuk 

mamosfer dan kaya akan ekspresi CD44+/CD 24- (Wright, et. al., 2008), 

namun di Indonesia belum terdapat alat tersebut dengan berbagai alasan salah 

satunya karena biaya yang cukup mahal. Alat lain yang dapat mengisolasi sel 

punca kanker adalah Magnetic activated cell sorting (MACS) dengan cara 

sel-sel yang diduga SPK  akan menempel pada magnet dalam alat tersebut. 
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MACS (Magnetic Activated Cell Sorting) dengan menggunakan antibody 

untuk menangkap CD44
+
dan CD 24

-
 adalah sebuah tanda atau marker yang 

dapat ditemukan pada kanker payudara (Al-Hajj, et al, 2003).SPK dapat 

diidentifikasi dengan adanya ekspresi Cluster of Differentiation 24
+
(CD24

+
), 

Cluster of Differentiation 44
+
 (CD44

+
). 

Cluster of Differentiation 24
+
 (CD24

+
) adalah sebuah marker atau 

penanda yang berbentuk kecil, sangat glikosilasi dan mengandung musin 

seperti glycosylphophatidyl inositol (GPI) (Kristiansen, et. al., 2004). CD24
+
 

dalam beberapa tahun terakhir cukup menyita perhatian dalam bidang 

patobiologi, karena perannya sebagai marker-marker sel kanker payudara dan 

berfungsi dalam adhesi sel serta metastasis tumor (Al-Hajj et al., 2003). 

CD24
+
 dinyatakan dalam berbagai kasus keganasan manusia dan telah 

dikaitkan dengan prognosis yang tidak menguntungkan pada kasus kanker 

payudara (Kristiansen, et. al., 2004). Penelitian tentang CD24
+
 yang 

dilakukan dalam hewan coba disarankan sebagai marker yang mengatur 

berbagai proses yang terkait dengan pertumbuhan tumor dan metastasis 

(Bauman, et al., 2005). CD24
+
 pada manusia diidentifikasi sebagai penanda 

molekular yang dapat membedakan antara luminal epitel, non epitel dan 

mioepitel sel (Sleeman, et al., 2006), selain itu kombinasi penanda antara 

CD44
+ 

dan CD 24
/low

 dapat digunakan untuk mengkarakterisasi sebuah 

kanker yang diduga terdapat induk kanker payudara (Al-Hajj, et al., 2003). 

Magnetic activated cell sorting atau yang lebih dikenal dengan nama 

MACS merupakan sebuah alat yang digunakan sebagai pemilahan atau 

pemisahan berbagai populasi sel yang tergantung dengan antigen 
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permukaannya (molekul CD). Fungsi lain dari alat ini adalah dapat 

mengisolasi sel secara automatis, dapat digunakan untuk mengisolasi dan 

menganalisis ekspresi gen-gen langka pada sel punca kanker payudara. Sel 

punca kanker payudara diidentifikasi dari adanya ekspresi CD44 dan adanya 

CD 24+ (Jungblut, et. al, 2008),  

Berdasarkan uraian diatas perlu tentang pengaruh sorting MACS 

terhadap ekspresi CD 24+ MCF-7.Untuk itu perlu diadakan penelitian lebih 

lanjut dengan sorting menggunakan MACS untuk mengetahui dan memahami 

tentang SPK ini. Sejauh ini penggunaan sorting SPK dengan alat MACS 

masih sangat jarang, karena di Indonesia belum banyak alat ini. Oleh karena 

itu menarik untuk diteliti dan melihat pengaruh MACS terhadap SPK yang 

ditandai dengan marker ekspresi CD 24+
. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

“Adakah perbedaan CD24
+
  sebelum dan setelah sorting MACS pada sel MACF-7 

?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan CD24
+
  sebelum dan setelah sorting MACS 

pada sel MCF-7. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui presentase ekspresi CD 24+ pada sel kanker 

payudara MCF-7 sebelum dan setelah dilakukan sorting MACS. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Sebagai informasi untuk komunitas dunia molekuler bahwa 

MACS sama dengan FACS. Sebagaimana diketahui FACS sangat 

mahal dan tidak ada di Indonesia 

1.4.2. Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan kontribusi since 

bahwa untuk tehnik MACS sama dengan FACS. Tidak ada beda 

diantara keduanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


