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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penyakit malaria telah diketahui sejak zaman Yunani. Gejala klinik

penyakit malaria adalah khas, mudah dikenal, karena demam yang naik turun dan

teratur disertai menggigil. Dahulu diduga bahwa penyakit ini disebabkan oleh

hukuman dari dewa-dewa karena waktu itu ada wabah di sekitar kota Roma.

Ternyata penyakit ini banyak terdapat di daerah rawa-rawa yang mengeluarkan

bau busuk disekitarnya, maka penyakitnya disebut ”malaria” (mal area = udara

buruk = bad air). Baru abad ke-19, Laveran melihat bentuk pisang dalam darah

seorang penderita malaria. Kemudian diketahui bahwa malaria ditularkan oleh

nyamuk yang banyak terdapat di rawa-rawa (Gandahusada et al., 1998).

Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa yang

ditemukan di daerah subtropis maupun tropis, dan akan selalu mengalami

perubahan dan perkembangan, terutama perubahan dan perkembangan parasit

protozoa terhadap resistensi obat standar antimalaria (Wijayanti et al., 2006). Ada

4 jenis malaria yang menyerang manusia, seperti Plasmodium falciparum,

Plasmodium vivak, Plamodium ovale dan Plasmodium malariae. Kebanyakan

penduduk Indonesia terserang Plasmodium falciparum dan vivak (Indosiar.com).

Setiap tahunnya lebih dari satu juta manusia meninggal dan sekitar 300-500 juta

manusia di dunia terinfeksi malaria. Hal tersebut diperkirakan hampir setengah

dari populasi masyarakat dunia beresiko terinfeksi malaria, dimana laju kematian

tertinggi antara lain pada anak-anak di bawah umur 5 tahun (Saxena et al., 2003).
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Kloroquin telah dijadikan sebagai kemoterapi terutama untuk malaria

falciparum selama beberapa dekade, karena lebih murah, aman dan praktis. Akan

tetapi, sekarang resistensi terhadap kloroquin telah tersebar luas di Amerika

Selatan, Asia dan Afrika (Perez et al., 1994). Resistensi kloroquin telah menyebar

pada beberapa daerah endemik malaria di Indonesia dan prosentase resistensi

berkisar antara 10-97%. Meskipun demikian, kloroquin secara umum masih

digunakan sebagai obat antimalaria di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada data

Menteri Kesehatan RI tahun 2003, dimana setiap tahunnya kasus parasit protozoa

malaria di Jawa-Bali adalah sebesar 0,22 per 1000 populasi sedangkan kasus

malaria di luar Jawa-Bali adalah sebesar 21,8 per 1000 populasi (Tropical Desease

Center, 2004).

Dalam penelitian pengobatan malaria, masalah resistensi terhadap obat-

obat antimalaria yang terjadi pada Plasmodium, terutama Plasmodium falciparum

yang resisten terhadap kloroquin dan obat-obat antimalaria lain merupakan

masalah yang serius (Sutisna, 2004). Oleh karena itu dibutuhkan usaha yang keras

untuk mencari dan menemukan obat antimalaria baru dan relatif tidak toksik

terhadap manusia. Kajian obat antimalaria dari bahan alam makin menarik, karena

ketersediaan bahan alam yang melimpah terhadap obat-obat antimalaria yang

digunakan.

Penanggulangan malaria dengan ramuan tradisional dari bahan alam sudah

dikenal sejak abad ke-16. Indonesia merupakan negara yang memiliki

keanekaragaman hayati terbesar di dunia dengan lebih dari 30 ribu spesies

tanaman, hanya sekitar 180 spesies diantaranya yang telah dimanfaatkan dalam

tanaman obat tradisional oleh industri obat tradisional Indonesia (Depkes, 2000).
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Hal ini disebabkan karena pemanfaatan tumbuhan obat Indonesia untuk mengobati

suatu penyakit biasanya hanya berdasarkan pengalaman empiris yang diwariskan

secara turun temurun tanpa disertai data penunjang yang memenuhi persyaratan.

Sedangkan untuk dapat diterima dalam pengobatan modern, beberapa persyaratan

yang harus dipenuhi terutama adalah kandungan zat aktifnya, sehingga selain

khasiat, tingkat keamanannya dapat diprediksi dengan mudah (Atamimi, 2001).

Obat antimalaria yang pertama kali dikembangkan adalah quinine yang

diambil dari kulit batang chincona. Kemudian obat antimalaria mulai

dikembangkan seperti kloroquin, primakuin, proguanil, pyrimethamin, mefloquin,

dan sebagainya. Resistensi parasit telah berkembang hampir pada seluruh obat

antimalaria. Sehingga perlu sekali pengembangan obat antimalaria baru (Devi et

al., 2000).

Penelitian pendahuluan terhadap tumbuhan mimba (Azadirachta indica A.

Juss.) telah dilakukan, dan memberikan hasil bahwa ekstrak metanol kulit batang

tumbuhan mimba memiliki aktivitas antimalaria yang sangat potensial. Hasil

pengujian aktivitas antiplasmodium secara in vitro dari ekstrak metanol kulit

batang mimba memberikan efek penghambatan dengan nilai IC50 sebesar 8,5

μg/mL dan 40 μg/mL terhadap pertumbuhan Plasmodium falciparum strain 3D7

dan strain Dd2 (El Tahir et al., 1999).

Salah satu strain yang menyerang di Indonesia adalah strain D10 dimana

Plasmodium falciparum strain D10 awalnya diisolasi dari penderita malaria di

Papua New Guinea. Plasmodium falciparum strain D10 merupakan strain yang

sensitif terhadap obat-obatan antimalaria seperti klorokuin, kuinin, pirimetamin,

sulfadoksin dan sikloguanil (Fidock et al., 2007). Nilai IC50 Plasmodium
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falciparum strain D10 untuk klorokuin adalah <100 nM (Sholikhah et al., 2006).

Dalam rangka penelitian berkelanjutan guna untuk pencarian obat

antimalaria baru yang berasal dari tumbuhan Indonesia, tumbuhan mimba yang

digunakan dalam pengobatan malaria secara tradisional tersebut pasti mengandung

senyawa bioaktif antimalaria, sehingga penelitian ini memfokuskan pada

pengujian aktivitas antiplasmodium terhadap kandungan senyawa pada fraksi polar

ekstrak metanol kulit batang mimba serta identifikasi kualitatif dengan metode

kromatografi lapis tipis (KLT) agar tumbuhan mimba dapat diterima dalam

pengobatan modern untuk mengatasi spesies Plasmodium penyebab malaria yang

mulai resisten terhadap obat antimalaria yang ada saat ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah fraksi polar ekstrak metanol kulit batang mimba memiliki aktivitas

antiplasmodium dengan cara menghambat pertumbuhan Plasmodium

falciparum strain D10 secara in vitro ?

2. Berapakah nilai IC50 fraksi polar ekstrak metanol kulit batang mimba yang

mampu menghambat pertumbuhan Plasmodium falciparum strain D10?

3. Golongan senyawa apakah yang terkandung dalam fraksi polar ekstrak metanol

kulit batang mimba ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui aktivitas antiplasmodium dari fraksi polar ekstrak metanol

kulit batang mimba terhadap P. falciparum strain D10 secara in vitro.
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2. Untuk mengetahui nilai IC50 dari fraksi polar ekstrak metanol kulit batang

mimba dalam menghambat pertumbuhan Plasmodium falciparum strain D10.

3. Memberikan informasi golongan senyawa yang terkandung pada fraksi polar

ekstrak metanol kulit batang kayu mimba.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tanaman mimba  (Azadirachta indica A. Juss.)

a. Sistematika Tanaman

Kedudukan dari tanaman mimba (Azadirachta indica A. Juss.) dalam

taksonomi adalah sebagai berikut :

Divisio : Spermatophyta

Sub divisio : Angiospermae

Classis : Dicotyledoneae

Ordo : Meliales

Familia : Meliaceae

Genus : Azadirachta

Spesies : Azadirachta indica A. Juss.

Azadirachta indica A. Juss. mempunyai nama mimba (Jawa dan Bali) dan

mempheuh (Madura). Tanaman ini tumbuh di daerah tropis, pada dataran

rendah. Tumbuh di daerah Jawa Barat, Jawa Timur dan Madura pada

ketinggian sampai dengan 300 m diatas permukaan laut, tumbuh di tempat

kering berkala dan sering ditemukan di tepi jalan atau hutan terang (Sudarsono

et al., 2002).
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b. Morfologi Tanaman

Pohon, tinggi 8-15 m, bunga banci. Batang simpodial, kulit batang

mengandung gum, pahit. Daun menyirip gasal berpasangan. Anak daun dengan

helaian berbentuk memanjang lanset bengkok, panjang 3-10 cm, lebar 0,5-3,5

cm, pangkal runcing tidak simetri, ujung runcing sampai mendekati meruncing,

gundul tepi daun bergerigi kasar, remasan berasa pahit, warna hijau muda.

Bunga memiliki susunan malai, terletak di ketiak daun paling ujung, 5-30 cm,

gundul atau berambut halus pada pangkal tangkai karangan, tangkai bunga 1-2

mm. Kelopak kekuningan, bersilia, rata-rata 1 mm. Waktu berbunga Maret

sampai Desember. Tumbuh di daerah tropis, pada dataran rendah. Tanaman ini

tumbuh di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Madura pada ketinggian

sampai dengan 300 m dpl, tumbuh di tempat kering berkala, sering ditemukan

di tepi jalan atau di hutan terang (Anonima, 2005).

c. Kandungan Kimia

Biswas et al. (2002) melaporkan bahwa kulit batang mimba

mengandung diterpenoid, margolone (1), margolonone (2) dan isomargolonone

(3) yang aktif terhadap Klebsiella, Staphylococcus dan spesies Serratia. Pada

daun mengandung komponen sulfur seperti siklik trisulfida (4) dan tetrasulfida

(5) yang aktif terhadap aktivitas Trichophyton mentagrophytes. Kandungan

aktif lain yang diisolasi dari bagian lemak dari buahnya yaitu fraksi

phytosterol, menghambat aktivitas antiulcer. Mayoritas ekstrak Azadirachta

indica A. Juss. menunjukkan beberapa aktivitas biologis, dimana telah diisolasi

dan didapatkan beberapa senyawa dari ekstrak kasar tersebut, seperti

tetranotriterpen yang mengandung nimbin, nimbidin, nimbidinin, nimbolide
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dan nimbidik. Nimbidin dan nimbin (6) dilaporkan mempunyai aktivitas

spermicidal sejak tahun 1959, nimbidin juga beraktivitas sebagai antibakteri

dan diuretik. Nimbolide telah menunjukkan aktivitas antiplasmodium dimana

menghambat pertumbuhan P. falciparum secara in vitro dan juga aktif sebagai

antibakteri yang aktif melawan S. aureus dan S. coagulase. Gedunin (7)

dilaporkan memiliki aktivitas antimalaria dan antibakteri. Azadirachtin (8),

memiliki aktivitas antifeedant yang kuat dan juga aktivitas antimalaria yang

baik. Adapun struktur no.1-8 dapat dilihat pada gambar 1.
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Gambar 1. Kandungan Kimia dari Beberapa Bagian Tumbuhan Mimba
(Azadirachta indica A. Juss.) (Biswas et al.,2002).
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Ara et al. (1988), mengisolasi senyawa yang terkandung dalam kulit

batang A. indica dengan sungiol yang memiliki 4 kandungan trisiklik

diterpenoid yaitu nimosone, nimbosone, metil nimbiol, dan metil nimbionon.

Struktur tersebut telah dielusidasi dan menghasilkan senyawa 12-hidroksi-8,

11, 13-abietatriene-3,7-dione, 13-asetil-12-metoksi-8, 11, 13-podocarpatriene,

12-metoksi-13-metil-8, 11, 13-podocarpatriene-7-one, dan 12,13-dimetoksi-8-

11-13- podocarpatriene-3,7-dione (9). Adapun struktur kimianya dapat dilihat

pada gambar 2.

 R1 R2 R3

1 H O O
2 Me O O
3 Ac O O
4 Ac β-OH α-OH

α-H β-H

(9)

Gambar 2. Struktur Kimia dari Kulit Batang Mimba yang Memiliki 4
Kandungan Trisiklik Diterpenoid (Ara et al.,1988).

d. Kegunaan Azadirachta indica A. Juss.

Efek biologi dan farmakologi mimba memiliki efek anti serangga

dengan azadirachtin sebagai komponen yang paling poten. Ekstrak daun dapat

berefek sebagai fungisida alami pada pengendalian penyakit antraknosa pada

apel pasca panen, berefek insektisida terhadap larva Aedes aegypti. Ekstrak biji

berpengaruh sublethal terhadap struktur mikroanatomi ventrikulus dan

penghambatan pertumbuhan Plasmodium berghei pada mencit. Toksisitas

dapat menyebabkan iritasi mata dan jaringan lunak, serta kemungkinan sebagai

penyebab konjungtivitas dan inflamasi (Anonima, 2005).

OR1

R2 R3
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Tanaman ini memiliki aktivitas biologis yang sangat luas dan bervariasi

misalnya aktivitas hipokolesterolemia, antitumor, antileukemia, antibiotik,

antikanker dan memiliki daya insektisida (Ara et al., 1988).

Menurut Biswas et al., (2002) Azadirachta indica A. Juss. memiliki

kandungan kimia yang beragam pada setiap bagian tanaman dan telah

dilaporkan komponen bioaktif serta aktivitas biologisnya. Misalnya pada

minyak biji dan bijinya memiliki aktivitas sebagai antibakteri, antifungi,

antimalaria. Pada kulit batangnya dilaporkan memiliki aktivitas antibakteri,

antitumor, antiinflamasi dan immunomodulatory. Pada daunnya beraktivitas

sebagai antifungi.

2. Kromatografi Lapis Tipis

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) adalah metode pemisahan fisikokimia.

KLT ini paling cocok untuk analisis obat di laboratorium farmasi. Metode ini

hanya memerlukan waktu yang singkat untuk menyelesaikan analisis, memerlukan

jumlah cuplikan yang sedikit, hasil palsu yang disebabkan oleh komponen

sekunder mungkin terjadi, kebutuhan ruangan minimum dan penanganan

sederhana (Stahl, 1985).

Kromatografi Lapis Tipis merupakan metode pemisahan komponen-

komponen atas dasar perbedaan adsorpsi atau partisi oleh fase diam di bawah

gerakan pelarut pengembang atau pelarut pengembangan campuran. Pemilihan

pelarut pengembangan atau pelarut pengembangan campuran sangat dipengaruhi

oleh macam dan polaritas zat-zat kimia yang dipisahkan (Mulja dan Suharman,

1995).
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Teknik Kromatografi Lapis Tipis dapat digunakan untuk keperluan yang

luas dalam pemisahan-pemisahan. Disamping memberikan hasil pemisahan yang

lebih baik, juga membutuhkan penyerap dan jumlah cuplikan dalam jumlah yang

kecil. Keuntungan KLT paling sederhana adalah alat yang diperlukan lebih murah

dan keuntungan KLT sebagai metode kualitatif, cuplikan senyawa yang

dibutuhkan untuk analisa sangat sedikit, dan waktu analisa pendek (Gritter et al.,

1991).

Pada umumnya fase diam yang sering digunakan untuk KLT adalah silika

gel. Selain itu juga dapat digunakan alumina, selulosa, dan lain-lain. Silika gel

sifatnya sangat higroskopis (Sudjadi, 1988).

Fase gerak merupakan medium pengangkut yang terdiri atas satu atau

beberapa pelarut. Fase gerak yang digunakan adalah pelarut analitik, dan bila

diperlukan sistem pelarut yang multi komponen maka harus berupa suatu

campuran yang terdiri atas maksimum tiga komponen, sebab campuran yang lebih

kompleks cepat mengalami perubahan akibat efek temperatur. Berdasarkan efek

elusinya, fase gerak dapat dikelompokkan dalam deret eluotropik. Deret eluotropik

tersebut terdiri dari pelarut-pelarut mulai dari pelarut-pelarut dengan tingkat

kepolaran rendah sampai kepolaran tinggi. Pelarut-pelarut tersebut antara lain n-

heksana, heptana, sikloheksana, karbontetraklorida, benzen, kloroform, eter, etil

asetat, piridin, aseton, etanol, metanol, dan air (Stahl, 1985).

Pengembangan dalam Kromatografi Lapis Tipis ini dilaksanakan dengan

mencelupkan dasar plat yang telah ditetesi sampel dalam sistem pelarut untuk

proses pengembangan. Memang agak sukar untuk menemukan sistem pelarut yang

cocok untuk pengembangan. Pemilihan sistem pelarut yang dipakai berdasarkan
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atas prinsip like dissolves like. Pemilihan sistem pelarut atas dasar like dissolves

like berarti untuk memisahkan sampel yang bersifat nonpolar digunakan sistem

pelarut yang bersifat nonpolar juga.

Proses pengembangan akan lebih baik bila ruangan pengembangan tersebut

telah jenuh dengan uap sistem pelarut. Hal ini dapat segera tercapai dengan

meletakkan kertas filter pada dinding ruangan dengan dasar kertas tercelup pada

sistem pelarutnya (Adnan, 1997).

Noda kromatografi tiap-tiap komponen yang terpisah setelah visualisasi

tampak sebagai noda bulat jika pemisahannya terjadi dengan baik. Pengekoran

noda kromatogram terjadi jika proses pemisahan tidak sempurna yang

digambarkan dengan noda yang tidak bulat. Penyebab terjadinya pengekoran ini

adalah terlalu tingginya konsentrasi komponen yang ditentukan, ketidakjenuhan

chamber Kromatografi Lapis Tipis sehingga fase gerak yang mengelusi plate

Kromatografi Lapis Tipis cepat menguap dalam chamber, serta kurang tepatnya

dalam pemilihan fase gerak terhadap fase diam dan sampel yang dianalisis (Mulja

dan Suharman, 1995).

Derajat retensi pada kromatografi biasanya dinyatakan sebagai faktor

retensi Rf, yang dirumuskan :

Rf =
pelarutditempuhyangJarak

terlarutsenyawaditempuhyangJarak

Harga Rf merupakan subyek terhadap beberapa pengaruh, seperti macam

penyerap, ketebalan, metode arah pengembangan, kadar dan jumlah cuplikan dan

juga jarak yang ditempuh bercak (Sudjadi, 1988).
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3. Metode Ekstraksi Simplisia

Ekstraksi adalah suatu metode umum yang digunakan untuk mengambil

produk dari bahan alami seperti dari jaringan tumbuhan, hewan, mikroorganisme

dan sebagainya. Ekstraksi dapat dianggap sebagai langkah awal dalam rangkaian

kegiatan pengujian aktivitas biologi tumbuh-tumbuhan yang dianggap mempunyai

pengaruh biologi pada suatu organisme. Untuk menarik komponen nonpolar dari

suatu jaringan tumbuh-tumbuhan tertentu dibutuhkan pelarut nonpolar. Sedangkan

untuk menarik komponen yang lebih polar dibutuhkan pelarut yang lebih polar

(Anonimb, 2005).

Maserasi merupakan metode yang sering dilakukan di laboratorium. Proses

pengekstrakkan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali

pengadukan pada suhu kamar. Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip

metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan (Anonim, 2000).

4. Metode Fraksinasi Ekstrak

a. Kromatografi

Kromatografi merupakan alat pemisah yang berbeda dengan cara

pemisahan yang berdasar kimia dan fisika atau pemisahan cair-cair. Pemisahan

yang terjadi pada kromatografi juga menggunakan dua fase yang tidak

tercampur tetapi selalu dalam satu sistem yang bercampur, yang dinamakan

fase gerak dan fase diam yang umumnya berupa zat padat atau zat cair yang

didukung oleh zat padat. Kromatografi kolom secara umum dikenal sebagai

kromatografi yang mempunyai fase diam padatan dan solid dan fase gerak

cairan, sehingga disebut liquid solid chromatography (Sumarno, 2001).
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Kolom kromatografi dapat berupa pipa gelas yang dilengkapi dengan

kran dan gelas penyaring di dalamnya. Meskipun kolom-kolom dapat dibuat

secara sederhana dari tabung gelas, kadang-kadang buret pun dapat digunakan.

Ukuran kolom tergantung pada banyaknya zat yang akan dipisahkan. Untuk

menahan penyerap yang diletakkan di dalam kolom dapat digunakan gelas

wool atau kapas. Tidak mudah untuk memperoleh pegisian kolom yang

homogen, tetapi perlu dicoba hingga mendapatkan hasil yang maksimum.

Pengisian tidak teratur dari penyerap akan mengakibatkan merusak batas-batas

pita kromatografi. Putusnya penyerap dalam kolom biasanya disebabkan oleh

gelembung-gelembung udara selama pengisian. Untuk mencegah hal-hal

tersebut sedapat mungkin zat pengisi/penyerap dibuat menjadi “bubur” dengan

pelarut kemudian dituangkan perlahan-lahan dalam tabung (Sastrohamidjojo,

2005).

b. Kromatografi Cair Vakum (KCV)

Kromatografi cair vakum (KCV) pertama kali diperkenalkan oleh para

ilmuwan dari Australia untuk mengatasi lamanya waktu yang dibutuhkan untuk

separasi menggunakan kromatografi kolom. Pada dasarnya metode ini adalah

kromatografi lapis tipis preparatif yang berbentuk kolom. Aliran fase gerak

dalam metode ini diaktifkan dengan bantuan kondisi vakum (Coll and Bowden,

1986). Kromatografi cair vakum pada awalnya digunakan untuk separasi

senyawa steroid dan produk-produk natural dari laut (Targett et al., 1979).

Kromatografi cair vakum terdiri dari suatu corong Buchner yang

memiliki kaca masir. Corong Buchner ini diiisi dengan fase diam yang tingkat

kehalusannya seperti yang umumnya dipakai dalam kromatografi lapis tipis
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(70-230 mesh). Corong Buchner yang berisi fase diam ini digunakan dalam

kondisi vakum, yang berakibat pada kemampuan yang dihasilkan oleh

kromatografi cair vakum akan sama dengan kromatografi gravitasi namun

diperlukan waktu yang lebih singkat (Targett et al., 1979). Cara asli yang

diperkenalkan oleh Coll menggunakan corong Buchner kaca masir atau kolom

pendek, sedangkan Targett menggunakan kolom yang lebih panjang untuk

meningkatkan daya pisah (Hostettman et al., 1986).

Kolom kromatografi dikemas kering dalam keadaan vakum agar

diperoleh kerapatan kemasan maksimum. Pelarut yang kepolarannya rendah

dituangkan ke permukaan penyerap lalu divakumkan lagi. Kolom dihisap

sampai kering dan sekarang siap dipakai. Cuplikan dilarutkan dalam pelarut

yang cocok, kemudian dimasukkan langsung pada bagian atas kolom atau pada

lapisan prapenyerap dan dihisap perlahan-lahan dengan vakum kompresor.

Kolom dielusi dengan campuran pelarut yang cocok, mulai dengan pelarut

yang kepolarannya rendah lalu kepolaran ditingkatkan perlahan-lahan, kolom

dihisap sampai kering pada setiap pengumpulan fraksi (Hostettman et al.,

1986).

5. Malaria

Penyakit malaria telah diketahui sejak jaman Yunani. Klinik penyakit

malaria adalah khas. Klinik penyakit malaria adalah khas, mudah dikenal, karena

demam yang naik turun dan teratur disertai menggigil, maka pada waktu itu

dikenal febris tersiana dan febris kuartana. Disamping itu terdapat kelainan pada

limpa, yaitu splenomegali (limpa membesar dan menjadi keras), sehingga dahulu

penyakit malaria disebut demam kura (Gandahusada et al., 1998).
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Penyakit malaria disebabkan oleh parasit malaria yaitu suatu protozoa

darah dari genus Plasmodium. Pada manusia terdapat 4 jenis spesies yaitu

Plasmodium falcifarum, Plasmodiu. vivak, Plasmodium malariae, Plasmodium

ovale. Masing-masing jenis Plasmodium menyebabkan infeksi malaria yang

berbeda-beda. Plasmodium vivak menyebabkan malaria vivak / tertiana,

Plasmodium falcifarum menyebabkan malaria falcifarum / tropika, Plasmodium

malariae menyebabkan malaria malariae / quartana, dan Plasmodium ovale

menyebabkan malaria ovale (Prabowo, 2004).

Siklus parasit malaria adalah setelah nyamuk anopheles yang mengandung

parasit malaria menggigit manusia, maka keluar sporozoit dari kelenjar ludah

nyamuk masuk ke dalam darah dan jaringan hati. Parasit malaria pada siklus

hidupnya, membentuk stadium skizon dalam jaringan sel hati. Setelah sel hati

pecah akan keluar merozoit / kriptozoit yang masuk ke eritrosit membentuk

stadium skizon dalam eritrosit, mulai membentuk tropozoit muda sampai skizon

tua / matang sehingga eritrosit pecah dan keluar merozoit. Merozoit sebagian besar

masuk kembali ke eritrosit dan sebagian kecil membentuk gametosit jantan dan

betina yang siap untuk diisap oleh nyamuk malaria betina dan melanjutkan siklus

hidup di tubuh nyamuk (stadium sporogoni). Pada lambung nyamuk terjadi

perkawinan antara sel gamet jantan (mikrogamet) dan sel gamet betina

(makrogamet) yang disebut zigot. Zigot akan berubah menjadi ookinet, kemudian

masuk ke dinding lambung nyamuk berubah menjadi ookista. Setelah ookista

matang kemudian pecah, maka keluar sporozoit dan masuk ke kelenjar liur

nyamuk yang siap untuk ditularkan ke dalam tubuh manusia (Jawets et al., 1995).
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Gejala-gejala klinik yang khas pada malaria adalah demam yang

intermiten, anemia, dan terjadinya pembesaran limfa. Demam yang intermiten

terdiri atas 3 stadium demam, yaitu rasa kedinginan yang berlangsung antara 20

menit sampai 1 jam kemudian diikuti dengan fase panas badan yang berlangsung

antara 1 sampai 4 jam dan fase yang ketiga adalah terjadinya keringat yang banyak

pada penderita yang berlangsung 2 sampai 3 jam (Soedarto, 1990).

6. Plasmodium falciparum

Parasit ini merupakan spesies yang paling berbahaya karena penyakit yang

ditimbulkannya dapat menjadi berat.

Dalam siklus hidupnya plasmodium mempunyai dua hospes yaitu pada

manusia dan nyamuk. Siklus aseksual yang berlangsung pada manusia disebut

skizogoni dan siklus seksual yang membentuk sporozoit di dalam nyamuk disebut

sporogoni (Antonella dan Ivan, 2005).

Siklus aseksual Plasmodium falciparum terjadi pada manusia dimana

awalnya sporozoit infeksius dari kelenjar ludah nyamuk anopheles betina

dimasukkan ke dalam darah manusia melalui tusukan nyamuk tersebut. Dalam

waktu tiga puluh menit jasad tersebut memasuki sel-sel parenkim hati dan dimulai

stadium eksoeritrosik dari pada daur hidupnya. Di dalam sel hati parasit tumbuh

menjadi skizon dan berkembang menjadi merozoit. Sel hati yang mengandung

parasit pecah dan merozoit keluar dengan bebas, sebagian di fagosit. Oleh karena

prosesnya terjadi sebelum memasuki eritrosit maka disebut stadium preeritrositik

atau eksoeritrositik. Siklus eritrositik dimulai saat merozoit memasuki sel-sel

darah merah. Parasit tampak sebagai kromatin kecil, dikelilingi oleh sitoplasma

yang membesar, bentuk tidak teratur dan mulai membentuk tropozoit, tropozoit
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berkembang menjadi skizon muda, kemudian berkembang menjadi skizon matang

dan membelah menjadi merozoit. Dengan selesainya pembelahan tersebut sel

darah merah menjadi pecah dan merozoit, pigmen dan sisa sel keluar dan

memasuki plasma darah. Parasit memasuki sel darah merah lainnya untuk

mengulangi siklus skizogoni. Beberapa merozoit memasuki eritrosit dan

membentuk skizon dan lainnya membentuk gametosit yaitu bentuk seksual (Zein,

2005).

Siklus seksual Plasmodium falciparum terjadi dalam tubuh nyamuk.

Gametosit yang bersama darah tidak dicerna oleh sel-sel lain. Pada makrogamet

(jantan) kromatin membagi menjadi 6-8 inti yang bergerak kepinggir parasit.

Dipinggir ini beberapa filamen dibentuk seperti cambuk dan bergerak aktif disebut

mikrogamet. Pembuahan terjadi karena masuknya mikrogamet ke dalam

makrogamet untuk membentuk zigot. Zigot berubah menjadi seperti cacing pendek

disebut ookinet yang dapat menembus lapisan epitel dan membran basal dinding

lambung. Di tempat ini ookinet membesar dan disebut ookista. Di dalam ookista

dibentuk ribuan sporozoit dan beberapa sporozoit menembus kelenjar nyamuk dan

bila nyamuk menggigit atau menusuk manusia maka sporozoit masuk ke dalam

darah dan mulailah siklus pre eritrositik (Zein, 2005). Adapun siklus kehidupan

dari parasit Plasmodium falciparum dapat dilihat pada gambar 3.
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Gambar 3. Siklus Kehidupan Parasit Plasmodium falciparum pada Fase
Seksual dan Aseksual (diadaptasi dari wikipedia.com)

Pada malaria falciparum, eritrosit yang diinfeksi tidak membesar selama

stadium perkembangan parasit. Eritrosit yang mengandung trofozoit tua dan

skizon mempunyai titik-titik kasar yang tampak jelas (titik Maurer) tersebar pada

dua pertiga bagian eritrosit (Gandahusada et al., 1998).

Pembentukan gametosit berlangsung di organ-organ dalam, tetapi kadang-

kadang stadium muda dapat ditemukan di darah tepi. Gametosit muda mempunyai

bentuk agak lonjong, kemudian menjadi lebih panjang atau berbentuk elips;

akhirnya mencapai bentuk khas seperti sabit atau pisang sebagai gametosit matang.

Gametosit untuk pertama kali tampak pada darah tepi setelah beberapa generasi

mengalami skizogoni, biasanya kira-kira 10 hari setelah pertama kali parasit

tampak dalam darah. Gametosit betina atau mikrogametosit, dan sitoplasmanya

lebih biru dengan pulasan Giemsa. Intinya lebih kecil dan padat, berwarna merah

tua dan butir-butir pigmen tersebar di sekitar inti. Mikrogametosit berbentuk lebih
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lebar dan seperti sosis. Sitoplasmanya biru pucat atau agak kemerah-merahan dan

intinya berwarna merah muda, besar dan tidak padat; butir-butir pigmen tersebar di

sitoplasma sekitar inti. Jumlah gametosit pada infeksi Plasmodium falciparum

berbeda-beda, kadang-kadang sampai 50.000-150.000/mm3 darah; jumlah ini tidak

pernah dicapai oleh spesies Plasmodium lain pada manusia (Gandahusada et al.,

1998).

Walaupun skizogoni eritrosit pada Plasmodium falciparum selesai dalam

waktu 48 jam dan peridiositasnya khas tersiana, seringkali pada spesies ini

terdapat dua atau lebih kelompok-kelompok parasit, dengan sporulasi yang tidak

sinkron, sehingga peridiositas gejala pada penderita menjadi tidak teratur, terutama

pada stadium permulaan serangan malaria. Siklus seksual Plasmodium falciparum

dalam nyamuk umumnya sama seperti pada Plasmodium yang lain. Siklus

berlangsung 22 hari pada suhu 200C;15-17 hari pada suhu 230C dan 10-11 hari

pada suhu 250C-280C. Pigmen pada ookista berwarna agak hitam dan butir-

butirnya relatif besar, membentuk pola pada kista sebagai lingkaran ganda sekitar

tepinya, tetapi dapat tersusun sebagai lingkaran kecil di pusat atau sebagi garis

lurus ganda. Pada hari ke delapan pigmen tidak tampak, kecuali beberapa butir

masih dapat dilihat (Gandahusada et al., 1998).

7. Senyawa Antimalaria

Senyawa antimalaria yang diisolasi pertama kali pada tahun 1820 adalah

kina yang diisolasi dari kulit pohon kina (Cinchona succirubra) dengan alkaloid

yang dikandungnya yaitu kinin. Pada tahun 1930, ditemukan atebrine (quinacrine

hidroklorida) yang efektif dari pada kinin dan kadar racunnya lebih rendah. Pada

tahun 1940, berhasil disintesis klorokuin (10) yang sampai sekarang masih
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digunakan untuk mengobati malaria. Saat ini telah banyak senyawa antimalaria

yang telah berhasil disintesis, diantaranya adalah meflakuin, pirimetamin,

hamofantrin, dan primakuin. Namun dengan berkembangnya resistensi terhadap

beberapa antimalaria sintetik yang telah dihasilkan, dilakukan pencarian senyawa

antimalaria baru yang bersumber dari alam, diantaranya berasal dari golongan

alkaloid, sesquiterpen lakton, quassinoid, triterpenoid, flavonoid, xanthon, quinon,

dan senyawa miscellaneous (Saxena et al., 2003). Struktur kimia dari kloroquin

dapat dilihat pada gambar 4.

NCl

HN CH(CH2)3N(C2H6)2

CH3

2 H3PO4

(10)
Gambar 4. Struktur Kimia Kloroquin (Sanofi-Synthelabo, 2001).

Alkaloid; Kuinin pertama kali diisolasi tahun 1820 oleh Joseph Pelletier

dan Joseph Caventiu, tetapi telah dilakukan identifikasi struktur 100 tahun

sebelumnya. Tahun 1884, 25 turunan alkaloid yang berhubungan dengan kuinin

(11) telah diisolasi dan 6 turunan alkaloid ditemukan antara tahun 1884 dan 1941.

Adapun struktur kimia dari kuinin dan turunannya dapat dilihat pada gambar 5.

R1 R2 (+)-isomer (-)-isomer

-CH=CH2

-CH=CH2

-CH2CH3

-CH2CH3

-H

-OCH3

-H

-OCH3

Cinchonine

Quinidine

Dihydrocinchonine

Dihydroquinedine

Cinchonidine

Quinine

Dihydrocinchonidine

Dihydroquinine

(11)

Gambar 5. Struktur Kimia Kuinin dan Turunannya (Sneden, 2001).

N

R2

OH
N

R1
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Ada 8 alkaloid utama yang terjadi dalam 4 pasangan enantiomer, seperti

struktur di atas. (+)- isomer mempunyai konfigurasi 2R, 3S dan (-)- isomer

mempunyai konfigurasi 2S, 3R.

Likhiwitayawuid et al. (1993) melaporkan tentang bisbenzylisoquinoline

alkaloid baru yaitu (+)-2-N-methyltelobin (12) bersama dengan 12 alkaloid baru

yang diisolasi yang sama seperti (+)-dihydrotelabin (13) dari Stephania erecta

(Menispermaceae). Semua alkaloid menghambat pertumbuhan kultur Plasmodium

falciparum strain yang resisten dan sensitif kloroquin. Struktur kimia no.12 dan 13

dapat dilihat pada gambar 6.

HN

OH

O

O

O

OMe

H

NMe

OH

O

O

O

OMe

NMe

HH

(12) (13)

Gambar 6. Struktur Kimia Bisbenzylisoquinoline Alkaloid yang Menghambat
Pertumbuhan Kultur Plasmodium falciparum Strain Resisten dan
Sensitif Kloroquin (Likhiwitayawuid et al., 1993).

Isolasi dan identifikasi senyawa kimia dari kulit batang Pogonopus

tubulosus menunjukkan aktivitas antimalaria secara in vivo maupun in vitro,

dimana terdapat tiga alkaloid aktif yaitu tubulosine (14), psychotrin (15), dan

cephaeline (16) (Sauvain et al., 1996). Struktur kimia tubulosine, psychotrin dan

cephaeline dapat dilihat pada gambar 7.
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N
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OH

N

OH3C

OH3C

H

H

H

N
CH3O

OH

(14) (15)

N

OH3C

OH3C

H

H

H

HN
CH3O

OH
(16)

Gambar 7. Struktur Kimia Tubulosine, Psychotrin dan Cephaeline
Merupakan Alkaloid Aktif Terhadap Aktivitas Antimalaria
Secara in vivo maupun in vitro (Sauvain et al., 1996).

Quassinoid; Senyawa quassinoid ditemukan pada beberapa spesies dari

famili Simaroubaceae, seperti Brucea antidysenterica Mill, Brucea javanica Merr,

Simaba amara, Picrasma ailanthoides, Pierreodendron kerstingii, dan Ailantluts

grandis. Pertama kali, dua quassinoid diisolasi dan dielusidasi struktur oleh Clark

pada tahun 1930 dan didapatkan quassin (17) dan neoquassin (18). Struktur kimia

quassinoid dapat dilihat pada gambar 8.
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(17) (18)

Gambar 8. Struktur Kimia Quassin dan Neoquassin (Clark, 1937).

Sesquiterpene Lakton; Laporan tentang artemisin (19) yang diisolasi dari

Artemisia annua, mendorong penyelidikan beberapa endoperoksida alam lainnya

terhadap aktivitas scizontosidal parasit malaria. Senyawa-senyawa golongan ini

sangat efektif terhadap strain plasmodium yang resistensi terhadap obat malaria

(Kumar dan Srivastava, 2005). Adapun struktur kimia dari artemisin dapat dilihat

pada gambar 9.

(19)

Gambar 9. Struktur Kimia Artemisin Merupakan Golongan Sesquiterpen
Lakton yang Sangat Efektif Terhadap Strain Plasmodium yang
Resistensi Terhadap Obat Malaria (Kumar dan Srivastava, 2005).

Triterpenoid; dua puluh enam triterpenoid diisolasi dari tanaman berbeda

yang memiliki aktivitas antimalarial. Gedunin (20) memiliki aktivitas antimalarial

tiga kali lebih besar dari pada kloroquin, tetapi dua puluh kali lebih rendah dari

O

O

H

H

O

O

O
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pada kuinin. Perbandingan aktivitas gedunin dan dihidrogedunin (21)

menunjukkan bahwa reduksi ikatan rangkap dalam gugus αβ-keton tak jenuh

berperan menurunkan aktivitas dan meningkatkan toksisitasnya (Saxena et al.,

2003). Struktur gedunin dan dihidrogedunin dapat dilihat pada gambar 10.

O

O

O
O

OCOMe

O

H

O

O

O
O

OCOMe

O

(20) (21)
Gambar 10. Struktur Kimia Gedunin dan Dihidrogedunin Merupakan

Turunan Triterpenoid yang Memiliki Aktivitas Antimalaria
(Saxena et al., 2003).

Flavonoid dan Xanton; Tiga senyawa baru flavonol arabinosides diisolasi

dari daun muda Calycolpus warszewiczianus. Struktur molekulnya telah

dielusidasi menggunakan spektroskopi NMR dan dikombinasikan dengan IR dan

MS data yang menghasilkan myricetin-3-O-α-L-acetylarabinofuranosida (23),

myricetin-3-O-α-L-3", 5"-diarabinofuranosida (24) dan 5-galloylquerectin-3-O-α-

L-abinofuranosida (25). Kemudian diketahui juga dua senyawa kimia lainnya yaitu

myricetin-3-O-α-L-abinofuranosida (22) dan (-)-epi-catechin (26). Senyawa kimia

tersebut diuji secara in vitro pada Plasmodium falciparum, Leishmania mexicana

dan Trypanosoma pada strain yang resisten kloroquin (Mendoza et al., 2006).

Strutur kimia dapat dilihat pada gambar 11.



25

(22). R1 = -α-L-abinofuranosida, R2 = R3 = OH

(23). R1 = -α-L-3", acetylabinofuranosida, R2 = R3 = OH

(24). R1 = -α-L-3",5" diacetylabinofuranosida, R2 = R3 = OH

(25). R1 = -α-L-, arabinofuranosida, R2 = galloyl, R3 = H

O

OH

O OH

HO
(26)

Gambar 11. Struktur Kimia no. 22-26 Merupakan Turunan Flavonoid dan
Xanton yang Dilaporkan oleh Mendoza et al. pada Tahun 2006
yang Memiliki Aktivitas Antimalaria Secara in vitro.

Hay et al. (2004) melakukan pengujian terhadap aktivitas antimalaria pada

22 turunan xanton terhadap Plasmodium falciparum strain yang resisten kloroquin.

Hasil yang didapatkan bahwa 1,4,5-trihidroxyxanton (28) (IC50= 3,5 μg/mL) dan

1,6-dihidroksixanton (27) (IC50 = 4,2 μg/mL) menunjukkan aktivitas yang baik.

Adapun struktur kimia dari 1,4,5-trihidroxyxanton dan 1,6-dihidroksixanton dapat

dilihat pada gambar 12.
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OHO

O OH
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OH

OH

O

OH
(27) (28)

Gambar 12. Struktur Kimia dari Turunan Xanton yang Memiliki Aktivitas
Terhadap P. Falciparum Strain yang Resisten Kloroquin (Hay et
al., 2004).

Quinon; Akar dari Nepenthes thorelii yang mengandung plumbagin (29)

dan 2-metilnaptazarin (30), keduanya telah dilakukan pengujian terhadap

antimalaria dan aktif melawan Plasmodium falciparum. Struktur quinon

mempunyai aktivitas yang penting dari naphthoquinon seperti plumbagin (29)

Likhiwitayawuid et al. (1998). Struktur kimia dari plumbagin dan 2-

metilnaptazarin dapat dilihat pada gambar 13.

OOH

O

CH3

O

O

CH3

OH

OH

(29) (30)

Gambar 13. Struktur Kimia dari Plumbagin dan 2-Metilnaptazarin yang
Memiliki Aktivitas Terhadap P. falciparum (Likhiwitayawuid
et al., 1998).
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E. LANDASAN TEORI

Sejak jaman dahulu mimba sudah digunakan sebagai obat tradisional untuk

menyembuhkan berbagai macam penyakit, khususnya di India. Mimba, khususnya

daunnya menurut Ruskin (1993) berkhasiat sebagai antibakteri, antivirus,

berkhasiat menanggulangi penyakit kulit, menjaga kesehatan mulut dan gigi,

sebagai obat malaria yang dapat disetarakan dengan kina, mengurangi rasa sakit,

obat demam, dapat mengontrol kelahiran, obat cacing untuk ternak, bahkan

mampu menghambat pertumbuhan HIV (virus penyebab penyakit AIDS).

Kandungan kimia dan aktivitas farmakologinya telah banyak dilaporkan.

Beberapa kelas senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam tumbuhan

bertanggung jawab terhadap aktivitas antimalaria yang dimilikinya, tetapi sebagian

besar yang terpenting antara lain adalah alkaloid, quassinoid dan sesquiterpen

lakton. Kelompok senyawa lain yang juga mempunyai aktivitas antimalaria antara

lain; triterpenoid, flavonoid, xanton, dan senyawa quinon (Saxena et al., 2003).

Ekstrak kasar dari tumbuhan Azadirachta indica A. Juss. yang telah diisolasi dari

kulit batang tumbuhan ini menunjukkan aktivitas antiplasmodium (El Tahir et al.,

1999). Berdasarkan hasil laporan tersebut maka sangat dimungkinkan untuk

mendapatkan senyawa yang lebih aktif terhadap aktivitas antiplasmodium dari

fraksi kulit batang tumbuhan mimba.

F. HIPOTESIS

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dikemukakan dalam

penelitian ini adalah : "Fraksi polar ekstrak kulit batang mimba (Azadirachta

indica A. Juss.) memiliki aktivitas antiplasmodium dengan menghambat

pertumbuhan Plasmodium falciparum secara in vitro".


