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Aktivitas Buah Merah terhadap Sel Kanker







B

uah merah termasuk dalam famili
Pandanaceae, merupakan tanaman
endemik yang tumbuh di hampir
seluruh wilayah Papua, mulai dari dataran
rendah sampai dataran tinggi pada kondisi
tanah yang lembap. Buah merah dikatakan
baik dikonsumsi karena kandungan gizi yang
tinggi dan mudah dicerna. Selain itu, buah
merah telah digunakan secara tradisional
sebagai pewarna alami, bahan kerajinan, dan
obat untuk berbagai penyakit misalnya kanker,
arteriosklerosis, artritis reumatoid, stroke, HIV,
malaria, kolesterol, dan diabetes melitus.

Buah merah memiliki bentuk tidak umum
dengan panjang 68-110 cm dan diameter
10-15 cm, warna merah, dan mengandung
banyak minyak. Buah merah dan minyak buah
merah dilaporkan mengandung komponen
anti-oksidan alami, seperti α-carotenoid,
β-carotenoid, β-cryptoxanthin, α-tocopherol,
senyawa fenolik & flavonoid, dan asam lemak
tak jenuh (terutama oleic, linoleic, linolenic, dan
palmitoleic), dan mineral seperti Fe, Ca, dan P.
Berbagai studi menunjukkan bahwa ekstrak

minyak buah merah relatif aman dikonsumsi
manusia dan memiliki aktivitas anti-oksidan
tinggi, efek yang baik terhadap manfaat
kesehatan dikaitkan dengan studi-studi in vivo
dalam menghambat tumor dan membunuh
sel kanker. Buah merah juga dikatakan
memiliki aktivitas anti-diabetik, anti-inflamasi,
dan dapat meningkatkan sel-sel imun.
Penelitian menunjukkan bahwa pemberian
minyak
buah
merah
menyebabkan
peningkatan proliferasi limfosit dan penurunan
kadar interferon-γ pada mencit yang
diinokulasi dengan Listeria monocytogenes;
meningkatkan proliferasi leukosit non-T, dan
menurunkan derajat keparahan kolitis pada
mencit yang diinduksi kolitis. Dosis optimal
yang digunakan dalam penelitian tersebut
adalah 0,1 mL atau 4 mL/kg.
Dalam kaitannya dengan sel kanker, beberapa
penelitian yang dilaporkan, yaitu:
 Minyak buah merah dapat menghambat
pertumbuhan sel kanker paru (lung cancer
A549 cell line) secara in vitro.
 Sari buah merah 0,21 mL/200 g dapat





menghambat karsinogenesis paru pada
tikus betina Sprague Dawley yang diinduksi
1,12-dimethylbenz[a]anthracene (DMBA).
Sari
buah
merah
menghambat
pertumbuhan sel kanker dengan LC50
untuk sel kanker payudara 600 ppm dan
sel kanker usus besar 200 ppm.
Fraksi II buah merah dengan dosis
potensial 0,5 dan 1 μL/mL dapat
menghambat pertumbuhan sel kanker
serviks (HeLa cells). Fraksi lainnya yang
berpotensi memiliki aktivitas tersebut
adalah fraksi IV.
Fraksi etil acetate dari buah merah
menginduksi apoptosis sel kanker serviks
(CaSki cell line) melalui jalur intrinsik dan
ekstrinsik.
Minyak buah merah dapat menurunkan
kadar IL-6 serum dan skor histopatologi
kolon mencit model CAC (colitis associated
cancer). Mekanisme fitopreventif minyak
buah merah meliputi supresi proliferasi sel
dan induksi apoptosis sel melalui modulasi
jalur transduksi sinyal yang melibatkan IL-6
sebagai akibat penghambatan aktivasi NFκβ.
Varietas Maler buah merah memiliki
IC50 25,7 μg/mL (4 kali lebih tinggi
dibandingkan varietas Barugum dengan
IC50 104,61 μg/mL terhadap sel kanker
payudara (T47D).

Dalam kaitannya dengan kanker, buah merah
telah banyak diteliti secara in vitro ataupun
pada hewan. Penelitian tersebut menunjukkan
bahwa buah merah berpotensi menghambat
pertumbuhan sel kanker dan menginduksi
apoptosis. Namun, penelitian hanya terbatas
secara in vitro atau pada hewan dan belum
ditemukan penelitian pada manusia. (HLI)
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