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Abstract. Photodynamic therapy is a cancer therapy, Nd: YAG Q-Switch laser is a tool 

widely used in dermatology problems. The aim of this study is to determine the optimum 

dose and necrotic areas of tumor cells caused by photodynamic therapy are two variations 

with and without photosensitizer (Methyleneblue),. Tumor tissue was grown in mice (Mus 

musculus) using cancer plant material benzo[a]pirene and subcutaneously induced by 

maturation period for one month. After grown, the tumor area are exposed Nd:YAG laser at 

a dose of 29.5 J/cm
2
, 32.0 J/cm

2
 and 53.8 J/cm

2
 for 10 seconds. This therapy shows efficacy 

in tumor cell death seen through the cessation of tumor cells activity, that is not the 

formation of re-epithelialization after treatment kept alive until seventh day. Microscopic 

observation shows the necrotic area of 147.420 mm and 273.406 mm on on 29.5 J/cm2 and 

53.8 J/cm2 energy dose. On the laser exposure with the addition of photosensitizer the 

energy dose of 29.5 J/cm2; 32.0 J/cm2, and 53.8 J/cm2 produce the necrotic area of 

445.200 mm, 114.114 mm, and 419.708 mm respectively. Energy dose of 53.8 J/cm
2
 an 

optimum dose in producing necrotic area on therapy without photosensitizer, while laser 

exposure with the addition of photosensitizer can not be inferred because the data are not 

representative. 

Keywords: Nd:YAG Laser, Q-Switch, Plasma, Necrosis  Photodynamic therapy, Photosensitizer, 

Benzo[a]pyrene, Methylene Blue. 

 
Abstrak. Fotodinamik terapi merupakan salah satu terapi kanker, laser Nd:YAG Q-Switch 

merupakan  alat yang banyak digunakan dalam permasalahan dermatologi. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui dosis optimum dan area nekrotik sel tumor akibat terapi 

fotodinamik dua variasi yaitu dengan dan tanpa penambahan bahan fotosensitizer 

(Methylene Blue). Tumor ditumbuhkan pada jaringan kulit mencit (Mus musculus) dengan 

bahan pembangkit kanker benzo[a]pirene yang diinduksi secara subkutan dan satu buan 

masa pematangan. Setelah tumbuh, area tumor dipapari laser Nd:YAG dengan dosis energi 

terapi sebesar 29,5 J/cm
2
, 32,0 J/cm

2
 dan 53,8 J/cm

2
 selama 10 detik. Terapi menunjukkan 

keberhasilan dalam mematikan sel tumor terlihat melalui  terhentinya aktivitas sel tumor 

yaitu tidak terbentuknya re-epitelisasi setelah perlakuan dibiarkan hidup hingga hari ke-7. 

Hasil mikroskopis menghasilkan luas area nekrotik 147,420 mm  dan 273,406 mm pada 

dosis energi 29,5 J/cm
2
 dan 53,8 J/cm

2
. Perlakuan dengan penambahan fotosensitizer dosis 

energi 29,5 J/cm
2
; 32,0 J/cm

2
; dan 53,8 J/cm

2
 menghasilkan luas area nekrotik sebesar 

445,200 mm, 114,114 mm dan 419,708 mm. Dosis energi 53,8 J/cm
2
 merupakan dosis 

optimum dalam menghasilkan area nekrotik pada terapi tanpa fotosensitizer, sedangkan 

dengan penambahan fotosensitizer belum bisa disimpulkan karena data tidak representatif. 

Kata kunci : Laser Nd:YAG, Q-Switch, plasma, Nekrosis, Fotodinamik terapi, Fotosensitizer, 

Benzo[a]pirene, Methylen Blue. 
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PENDAHULUAN 

Malignant skin tumor adalah tumor ganas kulit dengan gambaran berupa 

lesi kehitam-hitaman pada kulit atau mukosa. Tumor kulit ditandai dengan 

pertumbuhan sel-sel kulit yang tidak terkendali, dapat merusak jaringan di 

sekitarnya dan mampu menyebar ke bagian tubuh yang lain. 

Penyakit tumor kulit dewasa ini cenderung mengalami peningkatan 

jumlahnya (Gourly et. al., 2005) peningkatan ini terjadi terutama di Amerika, 

Australia dan Inggris. Berdasarkan beberapa penelitian, orang kulit putih yang 

lebih banyak menderita kanker kulit. Hal tersebut diprediksikan sebagai akibat 

seringnya terkena (banyak terpapar) cahaya matahari (Gourly et. al., 2005). Di 

Indonesia penderita kanker kulit terbilang sedikit dibandingkan ke-3 negara 

tersebut, namun demikian kanker kulit perlu dipahami karena selain menyebabkan 

kecacatan (merusak penampilan) juga pada stadium lanjut dapat berakibat fatal. 

Jenis pengobatan tumor kulit yang ada di antaranya bedah plastik, 

radioterapi, kemoterapi dan pengobatan minimal invasif namun dari beberapa 

jenis terapi tersebut masih terdapat banyak kekurangan yaitu pengobatan yang 

tidak terfokus sehinga dapat merusak sel-sel normal. Oleh karena itu dibutuhkan 

alternatif lain yang dapat memberikan solusi bagi penyembuhan medis penyakit 

ini. 

Terapi fotodinamik merupakan pengobatan untuk mengurangi bahkan 

memberantas beberapa kanker. Terapi fotodinamik melibatkan penggunaan 

senyawa aktivasi (photosensitizer) dan sumber cahaya (biasanya cahaya tampak 

atau inframerah) (Branceleon and Moseley, 2002). Reaksi yang terjadi antara 

paparan cahaya laser dengan senyawa photosensitizer merupakan reaksi kimia 

yang menyebabkan produksi langsung atau tidak langsung dari spesies sitotoksik 

seperti radikal dan oksigen singlet. Terapi ini telah banyak digunakan dalam 

berbagai macam permasalahan seperti lesi kulit, kanker esophagus, pankreas dan 

kanker mulut, paru-paru dan kandung kemih. 

Laser menjadi salah satu solusi utama dalam pengobatan di bidang 

dermatologi karena sifatnya yang tidak merusak kulit, tidak menimbulkan luka, 

tidak menumbulkan rasa sakit dan tanpa mengakibatkan pendarahan, sehingga 

pengobatan terapi fotodinamik dengan menggunakan laser merupakan salah satu 

alternatif dalam mengatasi berbagai kondisi dalam bidang dermatologi.  

Laser yang akan digunakan pada penelitian ini adalah laser Nd:YAG 

(Neodymium: Yttrium Aluminium Garnet). Laser Nd:YAG Q-Switch dengan  

panjang gelombang 1064 nm yang berada pada daerah  inframerah merupakan 



salah satu laser yang digunakan sebagai metode alternatif  yang luas digunakan 

dalam dermatology (Karsai, 2008) . 

Menurut Wimmershoff et al. (1999), laser Nd:YAG dengan radiasi pada 

panjang gelombang 1064 nm efektif untuk penyembuhan pada permasalahan 

dermatologi karena mempunyai kemampuan menembus jaringan kulit sampai 

kedalaman 5 – 7 mm karena secara relatif mempunyai daya serap (absorbance) 

yang rendah dan daya hambur (scattering) yang tinggi, dengan spot size sekitar 1 - 

5 mm. Sinar laser yang diradiasikan langsung pada sasaran, memberikan efek  

penyembuhan yang cepat dan tanpa adanya bekas luka (Nahdliyatun, 2012). 

Pembentukan sel tumor dilakukan menggunakan larutan benzo[a]pirene yang 

diinduksi secara subkutan sebanyak 5 kali dalam waktu 10 hari dan masa 

pematangan 1 bulan (Royyani, 2010). 

Dalam penelitian ini mekanisme paparan laser terhadap jaringan kulit yang 

terinduksi tumor adalah interaksi fotokimia (photochemical), fototermal 

(phototermal) dan fotoablasi (photoablation). Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Pribadi (2011), yaitu tentang pengaruh paparan laser Nd:YAG Q-

Switch secara in-vivo terhadap kerusakan jaringan kulit mencit pada dosis energi 

29,5, 32,0 dan 53,8 J/cm
2
 menggunakan laser Nd:YAG Q-Switch dengan 

frekuensi 10 Hz, lama penyinaran 10 s terdapat kerusakan yang berupa lubang 

sampai pada lapisan hipodermis yang ditandai dengan adanya pendarahan.  

Dosis energi hasil penelitian (Pribadi, 2011) sebesar 29,5, 32,0 dan 53,8 

J/cm
2
 digunakan pada penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui mekanisme 

interaksi terapi fotodinamik malignant skin tumor yang diinduksi bahan 

fotosensitizer dan tidak diinduksi bahan fotosensitizer pada jaringan kulit mencit 

(Mus musculus). Dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kematian sel 

tumor kulit (malignant skin tumor) pada jaringan kulit mencit sampai pada lapisan 

hipodermis setelah dipapari laser Nd:YAG Q-Switch dan perbedaan perlakuan 

dengan penambahan bahan fotosensitizer dan tanpa bahan fotosensitizer pada efek 

fototermal, fotokimia, fotoablasi dan plasma induced ablation sehingga 

diharapkan dapat diaplikasikan untuk alternatif terapi pada penyakit kulit yaitu 

tumor kulit (malignant skin tumor). Pengamatan histologi yang dilakukan yaitu 

luas area nekrosis yang dapat diamati melalui kedalaman dan diameter pada sel 

tumor (chen et al., 2012). Parameter yang digunakan untuk mengetahui 

keberhasilan penelitian adalah tidak adanya lagi aktivitas pertumbuhan dan 

perkembangan sel tumor itu sendiri. 
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METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ―Aplikasi Variasi Dosis Energi Laser Nd:Yag Q-Switch 

Untuk Fotodinamik Terapi (PDT) Tumor Kulit (Malignant Skin Tumor) Secara in 

vivo‖ ini akan dilakukan dengan beberapa langkah. Sebagai langkah awal tumor akan 

ditumbuhkan pada hewan uji mencit dengan benzo[a]pirene, penginduksian diberikan 

sebesar 0,3% yaitu sebanyak 0,2 ml secara subkutan di scapular. Induksi dilakukan 

sebanyak 5 kali dalam rentan waktu 10 hari pada jam yang sama setiap kali induksinya. 

Setelah induksi, dilakukan masa pematangan tumor selama 1 bulan. Kematangan tumor 

dapat dilihat melalui pengamatan morfologi luar mencit berupa benjolan pada punggung 

mencit. 

Sampel mencit yang telah ditumbuhi tumor kemudian diberikan perlakuan 

penembakan laser dengan pembagian kelompok pertama merpakan mencit yang diberi 

paparan laser tanpa penambahan bahan fotosensotizer dan kelompok kedua merupakan 

mencit yang diberi paparan laser dengan penambahan bahan fotosensotizer. Bahan 

fotosensitizer diberikan melalui penginduksian secara IM(Intra Muscular) dan masa 

inkubasi min 3 Jam setelah induksi. Penyinaran dilakukan dengan dosis energi laser Nd: 

YAG Q-Switch sebesar 29,5 J/cm
2
, 32,0 J/cm

2
 dan 53,8 J/cm

2
, repitition rate sebesar 

10 Hz dan exposure time selama 10 sekon sehingga dihasilkan sejumlah 100 

pulsa. Mencit dimatikan pada hari pertama setelah penembakan laser dan sebagai 

pembanding pada perlakuan kelompok tanpa penambahan fotosensitizer mencit 

dibiarkan hidup selama 7 hari. 

Induksi Tumor  

Induksi tumor di Laboratorium Metalurgi PUSDIKLAT MIGAS Cepu 

dengan menggunakan bahan bezo[a]pirene yang telah dilarutkan dalam larutan 

olium olivarum. Dalam setiap kelompok uji penginduksian diberikan sebesar 

0,3% yaitu sebanyak 0,2 ml secara subkutan di scapular. Induksi dilakukan 

sebanyak 5 kali dalam rentan waktu 10 hari. Penginduksian dilakukan pada jam 

yang sama setiap kali induksinya. Setelah induksi dilakukan sebanyak lima kali, 

masa pematangan satu bulan hingga tumor menunjukkan lesi kematangan 

morfologi berupa benjolan dan struktur kulit yang berbeda dri kulit normal. 

Pemaparan laser 

Nilai dosis energi yang digunakan adalah  mengacu pada penelitian 

Pribadi (2011). Jaringan tumor akan diberi paparan dengan waktu pemaparan  

(exposure time) dosis energi laser Nd:YAG Q-Switch yang digunakan adalah 10 

sekon, dengan repetition rate saat proses pemaparan sebesar 10 Hz sehingga 

terdapat 100 pulsa dosis energi laser yang diberikan pada saat 10 sekon terhadap 

setiap mencit, dengan spot size berkas luaran laser 5 µm. Letak lensa langsung 

difokuskan melalui kamera yang sudah terpasang pada alat. Menurut penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pribadi (2011) ketiga dosis tersebut 



menimbulkan kerusakan berupa lubang pada lapisan kulis epidermis sampai pada 

lapisan hipodermis, yang ditandai dengan adanya pendarahan pengamatan pada 

penelitian ini dilakukan dengan meneliti area nekrosis dari sel tumor akibat 

paparan laser Nd: YAG Q-Switch yang diberi penambahan bahan fotosensitizer 

dan tanpa bahan fotosensitizer. 
Proses pemaparan jaringan kulit tumor dilakukan di Laboratorium Dasar Bersama 

Universitas Udayana, Bali. Alat yang digunakan untuk proses pemaparan adalah laser 

Nd:YAG Q-Switch dengan panjang gelombang 1064nm, lama paparan 10 sekon, 

dengan repetition rate saat proses pemaparan sebesar 10 Hz sehingga terdapat 100 

pulsa dosis energi laser yang diberikan pada saat 10 sekon terhadap setiap mencit, 

dengan spot size berkas luaran laser 5 µm. Dosis energi keluaran laser yang 

digunakan sebesar 29,5 J/cm
2
, 32,0 J/cm

2
 dan 53,8 J/cm

2
, perlakuan paparan laser 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu dengan penambahan bahan fotosensitizer dan tanpa 

penambahan bahan fotosensitizer. Penambahan bahan fotosensitizer dilakukan secara 

injeksi melalui IM (intra muscullar) dan waktu inkubasi minimal 3 jam sebelum 

pemaparan laser. Dihasilkan plasma yang terbentuk selama proses pemaparan laser, dari 

plasma yang terbentuk dan hasil spektrum yang di analisis oleh program AddLIBS dapat 

digunakan untuk menentukan suhu laser. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakterisasi Dosis Energi Laser Nd:YAG Q-Switch 

Karakterisasi dosis energi paparan laser Nd:YAG Q-Switch dilakukan dengan 

metode LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy), dengan  spesifikasi  CFR 

(Code of Federal Regulations)  200, panjang  gelombang 1064 nm, lebar pulsa 

7 ns, transverse mode TEM00 dan dosis energi maksimum keluaran alat 200 mJ. 

Laser tersebut bekerja secara otomatis dengan keluaran laser diatur dalam 

program OOLIBS sehingga ketika diatur dosis energi langsung dapat dimasukkan 

secara komputasi yaitu repetition rate sebesar 10 Hz, lamanya tembakan 10 sekon 

dan  spot size 500 µm.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Program OOLIBS untuk mengatur energi, repetition rate 10 Hz, 

lamanya tembakan dan  spot size keluaran laser 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm?FR=1040.10


Pengambilan tiga dosis energi paparan laser Nd:YAG Q-Switch yaitu 29,5 J/cm
2
, 

32,0 J/cm
2
 dan 5,38 J/cm

2
 berdasarkan penelitian yang dilakukan Pribadi, (2011) 

dimana dosis tersebut diambil karena penelitian ini membutuhkan dosis energi 

terapi yang dapat merusak jaringan kulit mencit hingga lapisan hipodermis. Tabel 

4.1 merupakan hasil karakterisasi dosis keluaran laser Nd:YAG Q-Switch  

 

Tabel 4.1 Hasil Karakterisasi dosis keluaran laser Nd:YAG Q-Switch 

Energi Luas Permukaan Dosis 

0,083367 J 2,826 x 10 
-3

 cm
2
 29,5 J/cm

2
 

0,090432 J 2,826 x 10 
-3

 cm
2
 32,0 J/cm

2
 

0,1520388 J 2,826 x 10 
-3

 cm
2
 53,8 J/cm

2
 

 

Hasil Perhitungan suhu plasma menggunakan persamaan Stefen-Boltzman 

Hasil produksi plasma yang tertangkap oleh detektor mengeluarkan hasil berupa 

spektrum fungsi x adalah panjang gelombang dan fungsi y sebagai intensitas yang 

kemudian diterjemahkan dalam program AddLIBS, hasil spektrum yang telah 

diterjemahkan program AddLIBS dapat terbaca jenis unsur yang memiliki 

spektrum dominan (spektrum tertinggi). Spektrum ini kemudian digunakan untuk 

menghitung suhu plasma yang bereaksi dengan jaringan. Kondisi temperatur 

plasma diasumsikan berada pada kesetimbangan termal (local thermal 

equilibrium, LTE) menggunakan persamaan Boltzmann pada persamaan 2.8 dan 

2.9 
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 . Nilai I adalah luas area 

dibawah spektrum atau intensitas emisi saat elektron berpindah dari level energi k 

ke i dengan memancarkan panjang gelombang λ. Aki = probabilitas transisi, gk = 

degenerasi pada level k, KB = konstanta Boltzmann, T = temperatur, Ns = 

kerapatan partikel spesies dan Us(T) = fungsi partisi emisi spesies pada temperatur 

T. Nilai-nilai tersebut diperoleh melalui Tabel NIST dan hasil perhitungan 

ditampilkan pada Tabel 4.2, Tabel 4.3. Hasil perhitungan suhu plasma disajikan 

pada Tabel 4.4 

 

 



Tabel 4.2 Karakteristik Unsur O, panjang gelombang, Ek (Energi kinetik), g(k) , 

A(k)  

 

Unsur λ (nm) I = ΙUnsur - ΙBackground Ek (eV) g(k) A(k) ln (I/gA) 

O 305,67 37 = 144-107 32,94 8 3000000 -13,3826 

O 777,31 12 = 179-167 10,737 15 34000000 -17,565 

 

Tabel 4.3 Karakteristik Unsur Na, panjang gelombang, Ek (Energi kinetik), g(k) , 

A(k)  

 

Unsur λ (nm) I = ΙUnsur - ΙBackground Ek (eV) g(k) A(k) ln (I/gA) 

Na 588,90 28 = 177-149 2,104 4 63000000 -16,0127 

Na 589,50 28 = 172-144 2,1018 2 34000000 -15,3164 

 

 

Tabel 4.4 Suhu yang diperoleh melalui perhitungan Stefan Boltzmann 

Unsur m(gradien) T(1/KB.m) 

O 0,1884 61595,13012 K 

Na 316,51 36,6639996 K 

 

Plasma yang terbentuk pada jaringan kulit tumor bergantung pada dosis energi 

laser dan kematangan (kekerasan) tumor. Semakin keras sampel tumor, hasil 

produksi plasma semakin besar dapat dilihat pada Gambar 4.2 merupakan contoh 

kerusakan kulit tumor setelah paparan dosis energi laser terbaca pada program 

OOLIBS 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Penampakan kerusakan jaringan kult tumor setelah paparan 

laser Nd:YAG 
 

Analisis Uji HPA jaringan tumor setelah terapi fotodinamik menggunakan 

Laser Nd:YAG Q-Switch 

Pemaparan ketiga dosis terapi laser Nd:YAG Q-Switch dibagi menjadi bebrapa 

kelompok, yaitu: Kelompok kontrol positif (Mencit yang tidak diinduksi tumor 

untuk perbandingan struktur jaringan kulit dengan yang terkena tumor), negatif 

(Mencit yang diinduksi tumor tapa perlakuan), disinari dengan Laser Nd: YAG Q-

Switch dengan dan tanpa bahan fotosensitizer.Kelompok perlakuan mencit 

dimatikan pada hari ke 0 dengan kontrol pembanding dibiarkan hidup selama 7 

hari untuk memperkuat dugaan tidak lagi mengalami aktivitas pertumbuhan.  

Jaringan tumor  diproses dalam bentuk sediaan histologi, dengan pemotongan 

sejajar dengan ketebalan jaringan 4 µm dan jarak 12µm untuk efisiensi penelitian. 

Pengmatan dilanjutkan dengan menganalisis sediaan histologi dengan 

menggunakan mikroskop cahaya binokuler dengan perbesaran 60x dan 150x. 

Perbesaran 60x digunakan untuk mengamati perubahan mikrostruktur dan 

perbesaran 150x digunakan untuk mengamati adanya pendarahan (bleeding) dan 

area kematian sel tumor (nekrotik) yang berupa lebar dan kedalaman lubang pada 

jaringan kulit tumor. 

Perbedaan antara jaringan yang terinduksi tumor dengan jaringan kulit sehat 

terdapat pada penebalan epidermis morfologi sel yang acak. Penebalan epidermis 

morfologi sel dikarenakan pertumbuhan sel secara yang tidak terkendali (melalui 

pengamatan visual). Gambar 4.3 merupakan hasil perbandingan jaringan kulit 

yang ditumbuhi tumor dan jaringan kulit normal 

 

Kerusakan jaringan 

tumor akibat paparan 

laser Nd:YAG  

pada dosis 53,8 J/cm
2
 

tanpa fotosensitizer 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (a)                                           (b)                                     (c) 

 

 

 

Gambar 4.3 (a) Hasil sediaan histologi kelompok kontrol positif (Struktur jaringan 

kulit normal) (b) Hasil sediaan histologi kelompok kontrol negatif 

(Struktur jaringan kulit tumor dengan penebalan melanin) (c) Hasil 

sediaan histologi kelompok kontrol negatif (Struktur jaringan kulit 

tumor dengan pertumbuhan tidak normal) 

 

Gambar 4.4-4.12 merupakan hasil analisis sediaan histologi dari 2 kelompok 

perlakuan. Dimana Gambar 4.4-4.6 merupakan perlakuan tiga dosis energi tanpa 

penambahan fotosensitizer (Methylene Blue), Gambar 4.7-4.9 perlakuan tiga dosis 

energi dengan  penambahan fotosensitizer (Methylene Blue) serta Gambar 4.10-

4.12 perlakuan tiga dosis energi pada penelitian lain tanpa bahan fotosensitizer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Hasil sediaan histologi 

dengan dosis energi laser 

Nd:YAG Q-Switch 

sebesar 29,5 J/cm2 tanpa 

penambahan 

fotosensitizer, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Hasil sediaan histologi 

dengan dosis energi laser 

Nd:YAG Q-Switch 

sebesar 32,0 J/cm
2
 tanpa 

penambahan 

fotosensitizer 

Penebalan 

Melanin 

Pertumbuhan 

Tidak Normal 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Hasil sediaan histologi 

dengan dosis energi laser 

Nd:YAG Q-Switch 

sebesar 53,8 J/cm
2
 tanpa 

penambahan 

fotosensitizer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Hasil sediaan histologi 

dengan dosis energi laser 

Nd:YAG Q-Switch 

sebesar 29,5 J/cm
2
 

dengan  penambahan 

(Mebbthylen blue) 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Hasil sediaan histologi 

dengan dosis energi laser 

Nd:YAG Q-Switch 

sebesar 32,0 J/cm
2
 

dengan  fotosensitizer 

(Methylene blue) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Hasil sediaan histologi 

dengan dosis energi laser 

Nd:YAG Q-Switch 

sebesar 53,8 J/cm
2
 

dengan  fotosensitizer 

(Methylene blue) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Hasil sediaan histologi 

kelompok pembanding 

dengan dosis energi laser 

Nd:YAG Q-Switch 

sebesar 29,5 J/cm
2
 

dibiarkan hidup selama 7 

hari tanpa penambahan 

fotosensitizer 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 4.11 Hasil sediaan histologi 

penelitian lain dengan 

dosis energi laser 

Nd:YAG Q-Switch 

sebesar 32,0 J/cm
2
 

dibiarkan hidup selama 7 

hari tanpa penambahan 

fotosensitizer 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Hasil sediaan histologi 

dengan dosis energi laser 

Nd:YAG Q-Switch 

sebesar 53,8 J/cm
2
 

dibiarkan hidup selama 7 

hari tanpa penambahan 

fotosensitizer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13Hasil sediaan histologi 

penelitian Nahdliyatul 

(2012) dengan paparan 

dosis energi laser 

Nd:YAG Q-Switch 

dibiarkan hidup selama 5 

hari terjadi re-epitelisasi 

sempurna. 

 

Perbedaan area nekrotik bergantung pada parameter dari setiap perlakuan, yaitu: 

panjang gelombang (wavelength), jangka waktu pemodulasian (pulse duration), 

kerapatan energi (energy density) atau besar kerapatan daya (power density), spot 

size, repetition rate, dan waktu pemaparan (exposure time) (Welch dan Gemert, 

2011). Dari parameter tersebut dapat dianalisis hasil yang terbentuk pada jaringan 

kulit tumor. 

 

Analisis Area Nekrotik Jaringan Tumor Kulit Mencit Akibat Paparan Dosis 

Energi Laser Nd:YAG Q-Switch Secara in-vivo 

Tabel 4.6 merupakan hasil pengukuran kedalaman dan diameter kerusakan 

jaringan kulit mencit. Kalibrasi besar garis pada lensa okuler dengan 

menggunakan mikrometer obyektif  dilakukan sebelum pengukuran terhadap 

sampel.  

Tabel 4.6 Area nekrotik berupa diameter dan kedalaman lubang hasil terapi laser 



Dosis 

Energi  

(J/cm
2
) 

Methylene 

Blue 

Diameter 

(µm) 
Kedalaman 

(µm) 

Pengorbanan 

Kematian Hari 

ke- 

Luas area 

nekrotik 

(mm) 

29,5 

- 260  567 µm 

1 

147,420 

+ 371 1200 445,200 

- - - 7 - 

32,0  

- - - 

1 

- 

+ 231 494 114,114 

- 43 897 7 0,03857 

53,8 

- 331 826 

1 

273,406 

+ 1268 331 419,708 

- 383 460 7 176,180 

 

Hasil pengukuran mikroskop menunjukkan area nekrotik pada jaringan tumor 

akibat paparan laser berupa kedalaman dan diameter lubang. Jaringan tumor pada 

paparan laser tanpa penambahan fotosensitizer menunjukkan semakin besar dosis 

energi yang diberikan maka semakin luas area nekrotik, namun area nekrotik yang 

dihasilkan terbatas pada area bekas tembakan laser. Perlakuan dengan 

penambahan bahan fotosensitizer menunjukkan semakin luasnya area nekrotik di 

sekitar tembakan laser berupa sel yang menghitam. 

Tidak ditemukannya lubang pada beberapa dosis energi laser bergantung pada 

kualitas tumor kulit yang cenderung bersifat lunak. Hal ini diduga berpengaruh 

terhadap koefisien absorpsi jaringan kulit tumor. Pertumbuhan sel tumor antara 

satu mencit dan mencit lainnya tidak sama tergantung dari sistem metabolisme 

dan daya tahan tubuh mencit. 

Sebagian besar komponen jaringan biologi yang diabsorbsi adalah molekul air, 

protein, pigmen, dan beberapa makromolekul. Menurut Niemz (2007), ada lima 

kategori interaksi laser terhadap jaringan akibat penyerapan berkas laser, yaitu 

interaksi fotokimia (photochemical), interaksi fototermal (photothermal), interaksi 

fotoablasi (photoablation), interaksi produksi plasma (plasma-induced ablation), 

dan pembangkitan shock wave (photodistruption).  

Interaksi fotokimia dalam terapi fotodinamik dipengaruhi oleh bahan aktif 

fotosensitizer sebagai agen molekul penyerap cahaya (Nitzan et al., 2004) dan 



kesesuaian spektrum cahaya dengan spektrum serap fotosensitizer (Papageorgiou 

et al., 2000). Interaksi fotokimia yang terjadi menghasilkan  perubahan pada 

komposisi jaringan. Interaksi laser terhadap jaringan yang telah diberi bahan 

fotosensitizer manghasilkan spesies oksigen singlet reaktif (Plaetzer et al., 2009). 

Spesies oksigen singlet reaktif mengakibatkan peroksida lipid dan protein 

sehingga menyebabkan lisis sel atau inaktivasi sistem transport membran dan 

sistem enzim transport membran. Pada penelitian secara in vivo,  mitokondria 

merupakan subjek penting karena dengan merusak mitokondria akan 

menyebabkan kaskade apoptosis (Paulo et al., 2005).  

Tingkat keberhasilan dalam terapi fotodinamik yang selanjutnya adalah interaksi 

fototermal. Pemanfaatan panas diterapkan dengan tujuan meningkatkan suhu 

jaringan beberapa derajat untuk mengeksploitasi peningkatan panas akibat 

sensitivitas tumor terhadap radiasi pengion dan obat tertentu. Kisaran suhu 41-

47
o
C disebut hipertermia. Menurut Niemz (2007), pada saat terjadi interaksi 

termal, penyerapan molekul-molekul air merupakan peran yang sangat penting 

dalam teradinya kerusakan pada jaringan Interkasi termal yang terjadi bergantung 

pada besarnya dosis energi dan lama waktu pemaparan. Semakin tinggi dosis dan 

lama paparan, temperatur yang diterima jaringan kulit semakin meningkat. 

Sehingga menghasilkan efek yang berbeda, yaitu coagulation, vaporization, 

carbonization, dan melting (Niemz, 2007). 

Menurut Pribadi (2011), pada saat temperatur  jaringan melewati 50 
o
C terjadi 

penurunan aktivitas enzim. Sehingga mekanisme perbaikan pada sel tidak dapat 

terjadi. Hal ini menyebabkan pecahan-pecahan sel yang bertahan hidup semakin 

berkurang. Pada temperatur 60 
o
C terjadi denaturasi protein dan kolagen sehingga 

menyebabkan koagulasi jaringan dan nekrosis sel. Menurut Niemz (2007), laser 

Nd:YAG merupakan salah satu tipe laser yang mengakibatkan koagulasi jaringan. 

Pada penelitian detektor LIBS mendeteksi plasma. Selanjutnya suhu plasma 

diperoleh melalui perhitungan komputasi dengan menggunakan perumusan 

Stefan-Boltzmann.    

Ablasi merupakan interaksi yang terjadi setelah adanya interaksi termal ketika 

temperatur jauh di atas 100 
o
C. Menurut Welch dan Gemert (2011), ablasi  

jaringan kulit terjadi pada temperatur 1000 
o
C dan ditandai dengan letupan saat 

tejadi pemaparan. Area nekrotik berupa lubang dan diameter menunjukkan 

kehancuran tumor yang merupakan efek dari fenomena ablasi. 

Fenomena lain yang timbul sesaat setelah ablasi adalah optical breakdown  yang 

ditandai dengan munculnya pembentukan plasma (plasma-induced ablation) dan 

pembangkitan shock wave (photodistruption) (Niemz, 2007).  

Selama fenomena photodistruption berlangsung, jaringan menjadi robek/ retak 

oleh gaya-gaya mekanik. Fenomena optical breakdown tejadi apabila laser yang 

berkekuatan tinggi difokuskan dalam medium udara atau air. Timbulnya plasma 

menjadi salah satu indikator dalam penelitian ini karena suhu plasma yang terukur 

menunjukkan keberhasilan berupa kematian sel tumor.Pada penelitian ini terjadi 

fenomena shock wave saat plasma terbentuk yang dibuktikan dengan adanya 

letupan.  



Dosis energi optimal untuk mematikan sel tumor tanpa fotosensitizer adalah 53,8 

J/cm
2
. Pada perlakuan dengan penambahan bahan fotosensitizer (Methylene Blue) 

belum didapatkan dosis energi optimal dikarenakan data tidak representatif. Hal 

ini berkaitan dengan kesesuaian panjang gelombang serapan fotosensitizer dengan 

panjang gelombang laser yang digunakan. Faktor lainnya yang juga berpengaruh 

adalah lokalisasi fotosensitizer yang diakibatkan oleh injeksi intramuscular. 

Kekurangan injeksi intramuscular adalah fotosensitizer menyebar ke seluruh 

tubuh. 

Perbedaan area nekrotik hasil paparan laser juga dikarenakan perbedaan 

kepadatan sel tumor. Sel tumor merupakan sel dengan pertumbuhan yang tidak 

terkendali dan tidak teratur. Area nekrotik dengan penambahan bahan 

fotosensitizer dapat diamati melalui pengamatan mikroskop. Area sel yang 

mengalami nekrotik berwarna hitam/gelap yang menunjukkan sel tersebut tidak 

mengalami pembelahan atau aktivitas kehidupan. 

Hasilnya menguatkan bahwa terapi fotodinamik dengan menggunakan laser 

Nd:YAG Q-switch efektif. Hal ini ditandai dengan tidak adanya aktivitas 

pertumbuhan sel tumor hingga hari ke-7 dan lubang bekas tembakan laser 

mengalami penyumbatan hemostatis. Data tersebut diperkuat melalui 

perbandingan penelitian (Nahdliyatul, 2012) mengenai re-epitelisasi. Hasil  

sediaan preparat (Nahdliyatul, 2012) menunjukkan menunjukkan re-epitelisasi 

sempurna hingga hari ke-5, namun re-epitelisasi pada penelitian ini tidak 

terbentuk.  

Keberhasilan dalam terapi fotodinamik bergantung pada tiga hal, yaitu reaksi 

fotokimia melalui kerusakan mitokondria, interaksi fototermal akibat adanya 

plasma, dan fenomena ablasi melalui terbentuknya lubang. Hasil penelitian ini 

dapat memberikan informasi untuk penentuan dosis energi optimal aplikasi terapi 

klinis tumor kulit dengan terlebih dahulu melakukan kalibrasi ketebalan jaringan 

kulit mencit dan jaringan kulit manusia. Terapi dengan laser dilakukan berulang 

untuk memberantas sel tumor. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan rancang 

bangun alat menggunakan sistem fiber agar fokus terapi sama dan tepat.  

KESIMPULAN 

Dari serangkaian proses dan analisis pada penelitian ini maka dapat disimpulkan 

dalam terpi fotodinamik tumor terapi menunjukkan keberhasilan dalam mematikan 

sel tumor yaitu tidak terbentuknya re-epitalisasi setelah perlakuan dibiarkan hidup 

hingga hari ke-7, luas area yang dihasilkan 147,420 mm  pada dosis energi 29,5 

J/cm
2
dan 273,406 mm pada dosis energi 53,8 J/cm

2
 tanpa bahan fotosensitizer dan  

sedangkan dengan penambahan fotosensitizer (Methylene Blue) mengakibatkan 

luas area nekrotik sebesar 445,200 mm dosis energi  29,5 J/cm
2
, 114,114 mm 

dosis energi  32,0 J/cm
2
, dan 419,708 mm dosis energi  53,8 J/cm

2
, Dosis energi 

optimal laser Nd:YAG Q-Switch untuk terapi tumor adalah sebesar 53,8 J/cm
2
  

sedangkan terapi fotodinamik dengan bahan fotosensitizer (Methylene Blue) 

belum ditemukan dosis optimal dikarenakan data tidak representatif.  



SARAN 

Penelitian fotodinamik tumor ini merupakan langkah awal untuk meneliti terapi 

tumor berbasis laser, sehingga perlu dilakukan pengamatan interaksi kimia untuk 

mendapatkan kesesuaian antara bahan fotosensitizer dengan serapan cahaya terapi 

fotodinamik, perlu digunakan bahan fotosensitizer yang sesuai dengan panjang 

gelombang serapan laser agar lebih optimal, ditambahkan pengamatan variasi hari 

lebih banyak untuk melihat kecepatan pertumbuhan dari sel tumor dan sebelum 

dipapari laser, hendaknya tumor kulit yang terbentuk diperiksa secara klinis untuk 

mengecek kualitas tumor kulit yang terbentuk 
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