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Implementasi Nanotechnology dalam Deteksi Dini Kanker
Serviks Sebagai Inovasi Teknologi Kesehatan
Bonus demografi dipahami sebagai kondisi dimana komposisi penduduk
usia produktif sangat besar sehingga dinilai

menguntungkan dari segi

pembangunan. Namun bonus demografi tidak secara otomatis memberikan dampak
positif bagi tujuan pembangunan nasional. Tergantung pada tingkat keberhasilan
pembangunan. pembangunan kesehatan merupakan salah satu faktor penentu
keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal.

Gambar 1: Pravelensi Kanker Indonesia tahun 2013
Sumber: Riset Kesehatan Dasar 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan RI.

Namun sayangnya, Indonesia memiliki prevalensi kanker yang tinggi. Pada
perempuan misalnya, diperkirakan terdapat 15.000 kasus baru kanker serviks
terjadi setiap tahunnya, sedang angka kematiannya di perkirakan 7500 kasus per
tahun (Emilia, 2010). Padahal kanker leher rahim adalah salah satu jenis kanker
yang paling dapat dicegah dan disembuhkan dari semua kasus kanker (Yohanes,
2000).

Tingginya prevalensi kanker di Indonesia perlu dicermati dengan tindakan
pencegahan dan deteksi dini yang telah dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan.
Kasus kanker yang ditemukan pada stadium dini serta mendapat pengobatan yang
cepat dan tepat akan memberikan kesembuhan dan harapan hidup lebih lama. Oleh
karena itu, penting dilakukan pemeriksaan rutin secara berkala sebagai upaya
pencegahan dan deteksi dini kanker.
Secara umum pertanda awal terjangkitnya kanker ditandai keadaan yang
disebut hypoxia dimana sel organ tertentu tersebut kekurangan pasokan Oksigen
(O2) dari kadar normalnya, sehingga kadar O2 yang digunakan untuk respirasi sel
berkurang. Kemudian sel tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya tumor karena
kondisi kecacatan dari beberapa sel dari organ tubuh. Kanker serviks juga diawali
dari kondisi hypoxia.
Pengecekan keadaan hypoxia dapat dilakukan melalui diagnosis dengan
menggunakan indikator pengukuran kadar O2 dalam organ tubuh dengan mengukur
informasi dari bionanosensor secara in vivo sebagai penanda. Informasi yang
ditangkap melalui detektor pada NIR spektrofotometri merupakan energi emisi
fluoresensi atau fosforesensi yang dipancarkan bionanosensor. Dari perlakuan
tersebut, didapatkan plot terhadap konsentrasi analit kimia yang ditentukan, berupa
kadar O2. Metode tersebut dikenal sebagai biophotonic imaging.
Dalam metode biophotonic imaging, dibutuhkan beberapa spesies kimia
untuk mendukung kinerja dari mekanisme sehingga hasil pengukuran memiliki
akurasi dan presisi yang trpat pada organ hypoxia atau tidak secara pasti. Spesies
kimia pendukung seperti indicator dye, reference dye dan ionophore. Dalam satu
kesatuan bionanosensor tersebut disebut molecular probe. Keutamaannya adalah
molecular probe bekerja berdasarkan mekanisme fluoresensi dan fosforesensi.
Untuk mengefisienkan bionanosensor dalam molecular probe dibutuhkan
spesifisitas jenis ion atau molekul dari sel organ agar sifat optikal secara garis besar
tidak dipengaruhi oleh spesies kimia lain. Penggunaan dari molekul indikator harus
atraktif pada sensitivitas tinggi, spesifisitas, sinyal baik pada detektor, dan noninvasif. Untuk memantau secara kuantitatif berdasarkan molecular probe,

dibutuhkan suatu molekul tambahan sebagai reference dye, dimana memiliki sifat
optikal tetap tak terganggu terhadap perubahan pada konsentrasi analit.

Gambar 2: Interaksi albumin dengan pewarna seminaphtharhodafluor dye dan dye
encapsulated dalam matriks nanopartikel.

Pemanfaatan secara langsung bionanosensor terhadap sel hidup, masih
kurang akurat dan presisi terhadap pengukuran kadar O2. Menurut Kopelman, hal
tersebut dikarenakan adanya kurang terikat molecular probe pada peptida dalam sel
dan adanya molekul lain yang dapat menyebabkan interferensi terhadap
pengukuran absorbansi. Dalam penelitian Kopelman terkait dengan interaksi
albumin dengan SNARF sebagai indicator dye, di ukur pada panjang gelombang
untuk absorbansi pada 570 nm. Diperoleh fakta bahwa SNARF kehilangan 90%
absorbansi dari yang seharusnya. Kemudian Kopelman melanjutkan penelitiannya
menggunakan nanopartikel hydrogel sebagai matriks SNARF, diperoleh bahwa
absorbansi yang hilang jika dibandingkan tanpa nanopartikel, hanya kehilangan
20% absorbansi dari yang seharusnya.
Nanoteknologi memfasilitasi desain dari platform untuk analisis kimia
secara in vivo dengan kemampuan untuk melindungi dari potensial adanya
interferensi dari molekul lain. Polimer akrilamida merupakan polimer pewarna
yang memiliki respon kronometrik terhadap analit adalah matriks perangkap dalam
pori-pori. Poliakrilamida dalam nanoteknologi mendapat perhatian besar akhirakhir ini karena kemampuan biocompatibility yang baik, tidak toksik dan mudah
dalam pengontrolan perbedaan sifat fisika maupun sifat kimianya. Poliakrilamida
berbasiskan matriks hydrogel bertindak sebagai pilihan yang sangat baik untuk

enkapsulasi molecular probe, dimana tidak berinteraksi dengan sel maupun
jaringan yang dapat menyebabkan interferensi.
Poliakrilamida berbasis nanopartikel disintesis melalui polimerisasi radikal
bebas dalam reverse micelle. Hal terpenting dalam reaksi yang terjadi ialah,
keadaan lingkungan bebas O2. Setelah mengalami polimerisasi, surfaktan dan
monomer yang tak bereaksi dihilangkan dengan pencucian. Biophotonic imaging
berkaitan dengan aktivitas fisiologi dalam sistem biologi yang menjadikan
tantangan karena potensial penerapan pada fungsi selular baik dalam mendiagnosis
penyakit.
Kadar O2 merupakan molekul indikator yang dapat secara pasti
menggambarkan keadaan suatu organ mengalami hypoxia atau tidak. Oksigen
sebagai metabolit yang paling penting dalam sistem aerobik memainkan peran
kunci dalam metabolisme energi organisme hidup termasuk dalam sel. Menjaga
keseimbangan yang tepat di tingkat oksigen sangat penting untuk fungsi sel,
proliferasi dan kelangsungan hidup. penurunan tingkat oksigen darah, yang dikenal
sebagai hipoksemia, dapat menyebabkan komplikasi seperti tidak sadar, kejang,
koma dan bahkan kematian. Biasanya diawali dengan tumor yang mampu
menguasai suplai O2 dab mencegah sampai ke inti jaringan. Ketika inti jaringan
kekurangan konsentrasi O2 , akan mendorong tumor lebih agresif.
Nanosensor yang dikembangkan saat ini menggunakan phosphorescent dye
sensitif terhadap O2 yakni Pd-tetra-(4-karboksifenil) tetrabenzoporfirin dendrimer
(G2) dan reference dye, Alexa-647 atau HiLyte 680. G2 memiliki inti porfirin
dimana transisi logam mengalami waktu hidup lama dalam mikrodetik, quantum
yield tinggi dan emisi pada panjang gelombang tinggi (800 nm). Emisi fosforesensi
dari indicator dye diabsorbsi oleh adanya molekul O2. Oleh karena itu, konsentrasi
O2 yang dapat mengabsorbsi emsisi fosforesensi dari G2 sebanding dengan nilai
absorbansi yang dideteksi dengan NIR spektrofotometri. Spesies oksigen reaktif
yang digunakan untuk molekul kimia reaktif dan radikal bebas yang mengandung
oksigen, seperti hidrogen peroksida (H2O2), radikal hidroksil (OH) dan oksida
nitrat. Spesies oksigen reaktif memainkan peran penting dalam transduksi sinyal,
regulasi siklus sel, apoptosis, ekspresi gen dan aktivasi sel sinyal.

Indonesia dengan kekayaan bonus demografi mendatang, diharapkan dapat
mengoptimalkan potensi tersebut. Keberhasilan pembangunan dalam bidang
kesehatan menjadi salah satu kuncinya. Penelitian dan pengembangan terkait
peningkatan fasilitas kesehatan merupakan jawaban untuk pembangunan lebih baik
dimassa depan. Kedepannya, Melalui metode biophotonic imaging menggunakan
bionanosensor dan hydrogel nanopartikel poliakrilamida sebagai platform,
pemanfaatan fasilitator nanopartikel poliakrilamida beserta keunggulannya
diharapkan dapat memberikan pengukuran analit kimia dengan akurasi dan presisi
yang lebih baik. Diharapkan inoavasi tersebut mampu berperan dalam menurunkan
tingkat penderita kanker serviks kaum perempuan Indonesia.
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