
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam tubuh, suatu senyawa xenobiotik akan mengalami mekanisme

biotransformasi. Dengan mekanisme tersebut diharapkan senyawa xenobiotik

yang masuk dapat diekskresikan  dari tubuh. Hasil metabolisme ini ada yang

bersifat menjadi tidak toksik dan ada juga yang menjadi lebih aktif (Siswandono,

2000). Dalam biotransformasi toksikan, dibentuk sejumlah metabolit elektrofilik

yang sangat reaktif. Beberapa metabolit ini dapat bereaksi dengan unsur-unsur sel

dan menyebabkan kematian sel atau pembentukan tumor (Lu, 1995).

Glutation S-Transferase (GST) merupakan suatu famili enzim multifungsional

yang mengkatalisis konjugasi antara glutation (GSH) dengan senyawa-senyawa

xenobiotik elektrofilik untuk melindungi makromolekul sel (Hsieh dkk., 1999).

Reaksi konjugasi dengan GSH sangat penting pada detoksifikasi senyawa-

senyawa xenobiotik elektrofilik. Pada mamalia GST dapat digolongkan menjadi 7

kelas isoenzim yang berbeda, yakni kelas alpha, mu, pi (Mannervik & Danielson,

1988), sigma (Meyer & Thomas, 1995), theta (Meyer dkk., 1991), zeta (Board

dkk., 1997), Omega (Board dkk., 2000).

 Obat-obat sitostatik yang digunakan dalam terapi kanker pada umumnya

merupakan senyawa elektrofilik. Senyawa tersebut  akan dimetabolisme melalui

konjugasi dengan GSH menjadi suatu senyawa terkonjugasi yang nantinya akan

termetabolisme lebih lanjut menjadi turunan asam merkapturat yang mudah

diekskresikan melalui urin dan feses (Siswandono, 2000).



Dalam beberapa kasus tumor, diketahui terjadi peningkatan konsentrasi GST,

sehingga mempercepat biotransformasi obat antitumor yang bersifat elektrofilik

dengan cara meningkatkan reaksi konjugasi antara glutation dengan obat tersebut

(Black dan Wolf, 1991). Akibatnya, obat antitumor menjadi kurang optimal

potensinya. Karena itu untuk mendukung keberhasilan terapi dalam penggunaan

obat antitumor diperlukan suatu inhibitor aktivitas GST.

Dari sisi terapetik, inhibisi terhadap GST menjadi lebih menarik sejak

diketahui bahwa enzim ini terlibat pada proses terjadinya resistensi sel kanker

terhadap obat sitostatik (Van Bladeren dan Van Ommen, 1991). Untuk

meningkatkan efektivitas terapi dengan obat sitostatik tersebut maka diperlukan

kombinasi dengan obat-obat yang bisa berfungsi sebagai inhibitor GST.

Pada penelitian terdahulu, senyawa fenol alam seperti kuersetin (Das dkk.,

1984) dan polifenol termasuk flavonoid telah dilaporkan dapat menghambat

aktivitas GST secara in vitro dengan substrat 1-chloro-2,4-dinitrobenzene

(CDNB) (Iio dkk., 1993). Senyawa-senyawa fenol lain dalam tanaman , seperti

asam elegat, asam ferulat, asam kafeat, dan asam klorogenat juga dilaporkan dapat

menjadi inhibitor GST dengan substrat CDNB (Das dkk., 1984).

Dewandaru (Eugenia uniflora L.) merupakan salah satu tumbuhan Indonesia

yang hidup tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera (Hutapea dkk., 1991). Tanaman

ini mengandung senyawa seperti sitronela, sineol, terpenin, sesquiterpen, vitamin

C, saponin, flavonoid, tanin, dan antosianin (Eindbond dkk., 2004 ).

Penelitian terkait yang pernah dilakukan, diantaranya uji aktivitas  antibakteri

ekstrak  kloroform,  dan   metanol  daun dewandaru (Eugenia uniflora L.)

terhadap Staphylococcus aureus, Shigella dysentriae dan Escherichia coli



membuktikan bahwa daya aktivitas antibakteri ekstrak metanol lebih poten  dari

pada ekstrak kloroform (Khotimah, 2004). Adapun penelitian Utami (2005)

membuktikan  adanya  aktivitas  penangkap  radikal   pada ekstrak kloroform, etil

asetat, dan etanol daun dewandaru dan diduga senyawa yang  bertanggung  jawab

terhadap  aktivitas  tersebut  adalah  flavonoid.

Sampai saat ini, belum pernah ada data ilmiah mengenai pengaruh ekstrak

kloroform, etil asetat, dan etanol daun dewandaru terhadap aktivitas GST. Oleh

karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ekstrak kloroform,

etil asetat dan etanol  daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) mampu menghambat

secara in  vitro   aktivitas  enzim GST liver tikus dengan substrat  1-chloro-2,4-

dinitrobenzene (CDNB) sebagai substrat umum, maupun 1,2-dichloro-4-

nitrobenzene (DCNB) sebagai substrat khusus GST kelas mu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diajukan suatu rumusan masalah

sebagai berikut :

1. Apakah ekstrak daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) mampu menghambat

secara in vitro aktivitas GST liver tikus dengan substrat 1-chloro-2,4-

dinitrobenzene(CDNB), dan seberapa besar kemampuan penghambatannya?

2. Apakah ekstrak daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) mampu menghambat

secara in vitro aktivitas GST liver tikus dengan substrat 1,2-dichloro-4-

nitrobenzene (DCNB), dan seberapa besar kemampuan penghambatannya?



C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya hambat ekstrak kloroform, etil

asetat dan etanol daun dewandaru terhadap aktivitas GST liver tikus secara in

vitro menggunakan substrat CDNB dan DCNB.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tanaman Dewandaru (Eugenia uniflora L.)

a.  Klasifikasi Tanaman Dewandaru

Uraian Tanaman (Eugenia uniflora L.) adalah sebagai berikut :

 Divisi : Spermatophyta

 Sub divisi : Angiospermae

 Kelas : Dicotyledonae

 Bangsa : Myrtales

 Suku : Myrtaceae

 Marga : Eugenia

 Jenis : Eugenia uniflora L.

    ( Backer dkk., 1965)

b. Nama Daerah

 Sumatra : Cereme asam (melayu)

 Jawa : Asem selong, Belimbing londo, Dewandaru

c.  Morfologi

Habitus :  Perdu, tahunan, tinggi + 5 m

Batang :  Tegak berkayu, bulat, coklat



Daun :  Tunggal, tersebar lonjong, ujung runcing, pangkal meruncing,

tepi rata, pertulangan menyirip, panjang + 5 cm, lebar + 4 cm,

hijau.

Bunga :  Tunggal, berkelamin dua, daun pelindung kecil, hijau, kelopak

bertajuk tiga sampai lima, benang sari banyak, putih, putik

silindris, mahkota bentuk kuku, kuning

Buah :  Buni, bulat, diameter + 1,5 cm, merah

Biji : Kecil, keras, coklat

Akar : Tunggang, coklat

(Hutapea dkk., 1994)

d. Kandungan kimia

 Eugenia mengandung saponin, tanin, flavonoid (Hutapea dkk., 1994), vitamin

C, senyawa atsiri seperti sineol, sitronela, terpenin, sesquiterpen (Anonim,1992),

dan antosianin suatu turunan fenil benzo pirilium (Eindbond dkk., 2004).

e. Kegunaan

 Sebagai obat diare (Hutapea dkk., 1994).

f. Potensi tanaman Dewandaru

 Kandungan antosianin pada bagian buah telah diteliti oleh Eindbond dkk.

(2004) sebagai antiradikal yang sangat aktif dengan nilai IC50 sekitar + 0,2 μg/ ml.

2. Ekstraksi

Ekstrak adalah  sediaan pekat yang diperoleh dengan menyari zat aktif dari

simplisia nabati (Anonima, 2000). Ekstraksi atau penyarian merupakan peristiwa

perpindahan masa zat aktif yang semula berada di dalam sel, ditarik oleh cairan

penyari sehingga zat aktif tersebut larut dalam cairan hayati. Pada umumnya



penyarian akan bertambah baik bila permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan

dengan penyari semakin luas (Anonim, 1985).

Metode dasar penyarian adalah maserasi, perkolasi, infundasi dan soxhletasi.

Pemilihan terhadap ketiga metode tersebut disesuaikan dengan   kepentingan

dalam memperoleh  sari  yang baik (Anonim, 1986).

Maserasi merupakan cara penyarian sederhana. Dilakukan dengan cara

merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari sampai meresap dan

melemahkan susunan sel sehingga zat-zat akan larut. Serbuk simplisia yang disari

ditempatkan dalam wadah atau bejana bermulut besar, ditutup rapat kemudian

dikocok berulang-ulang sehingga memungkinkan pelarut masuk ke seluruh

permukaan serbuk simplisia (Anonim, 1986).

Remaserasi merupakan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan

penyarian maserat pertama dan seterusnya (Anonimb, 2000) atau pengulangan

maserasi. Penyarian menggunakan metode maserasi mempunyai keuntungan,

yaitu cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan mudah

diusahakan (Anonim, 1986) dan juga merupakan metode ekstraksi dengan cara

dingin (Anonimb, 2000), sehingga cocok untuk bahan yang tidak tahan terhadap

suhu tinggi.

Pada penelitian ini digunakan metode  maserasi bertingkat dengan tiga macam

pelarut yang meningkat kepolarannya yaitu  kloroform, etil asetat  dan etanol.

3. Biotransformasi

Biotransformasi merupakan suatu proses yang umumnya mengubah senyawa

asal menjadi metabolit. Di dalam kasus tertentu metabolit dapat bersifat lebih

toksik daripada senyawa asalnya. Reaksi semacam ini dikenal sebagai



“bioaktivasi” (Lu, 1995). Sebagai contoh metabolit hasil reaksi sitokrom P-450,

yakni epoksida, senyawa halogen dan nitro aromatik, serta senyawa alifatik tak

jenuh (Mannervik & Danielson, 1988).

Senyawa-senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh akan menjalani

biotransformasi. Tempat yang terpenting untuk proses ini adalah hati atau liver.

Proses ini juga terjadi di paru-paru, lambung, usus, kulit, dan ginjal (Lu, 1995).

Liver merupakan jaringan terbesar dalam tubuh. Terdapat dua pembuluh darah

yang memasuki liver, vena porta yang membawa hasil peruraian substansi

makanan, dan artery yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru (Anonim,

2002).

Liver menempati peringkat utama sebagai tempat biotransformasi. Hal ini

karena liver diantaranya berfungsi sebagai pengelola sistem pembuluh darah dan

sistem parenkhim hepatica. Sistem pembuluh hepatika memungkinkan masuknya

senyawa asing ke dalam liver melalui vena porta, sebelum dialirkan ke dalam

empedu atau disalurkan ke peredaran darah sistemik melalui vena hepatika.

Dengan demikian liver memiliki kesempatan untuk menyerap senyawa asing dari

dan kemudian menyimpannya di dalam parenkhim yang kaya akan enzim.

Dibandingkan dengan organ tempat biotransformasi lainnya, liver merupakan

campuran sel yang relatif lebih homogen. Selain itu, semua sel parenkhim liver

memiliki kemampuan melakukan biotransformasi. Dengan kata lain, total

populasi sel liver mampu melakukan mekanisme biotransformasi. Kemampuan

ini tidak dimiliki oleh organ lainnya (Sipes & Gandolfi, 1986).

Mekanisme biotransformasi oleh Williams (1959) dibagi ke dalam dua jenis

utama :



a. Reaksi Fase I, melibatkan reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis.

b. Reaksi Fase II, merupakan produksi suatu senyawa melalui konjugasi

toksikan atau metabolitnya dengan suatu metabolit endogen.

Pada fase I, melalui ketiga proses reaksi tersebut, bangun kimia obat induk

akan dirombak sehingga bentuk ubahannya (metabolit) memiliki bangun kimia

yang sesuai bagi reaksi perubahan hayati tahap II, konjugasi. Namun bila obat

induk telah memiliki bangun yang sesuai untuk reaksi tahap II, maka senyawa

semacam itu akan langsung mengalami reaksi konjugasi tanpa harus mengalami

perombakan melalui reaksi tahap I (Timbrell,1982; Gibson & Skett, 1986),

sedangkan pada fase II reaksi utamanya adalah konjugasi glukuronidasi, sulfatasi,

dan glutationasi. Sistem konjugasi melibatkan aneka ragam enzim (Gibson &

Skett, 1986).

Pada hakikatnya, mekanisme biotransformasi tahap II merupakan reaksi

sintesis hayati (biosintesis). Dalam reaksi tersebut, terlibat penambahan  gugus-

gugus kimia endogen tertentu (lazimnya polar, misalnya asam glukuronat, sulfat

atau glutation) pada gugus fungsional yang sesuai, yang ada pada molekul obat

induk atau yang baru saja dimiliki oleh suatu metabolit (hasil reaksi tahap I). Hasil

reaksinya, berupa suatu konjugat (keseluruhan molekul metabolit tahap II) yang

lebih polar dan kurang larut dalam lipid, atau lebih mudah terionkan dalam

lingkungan pH fisiologi, daripada obat induknya. Dengan demikian, pengeluaran

obat dari dalam tubuh menjadi lebih mudah (Timbrell, 1982). Oleh Gibson dan

Skett (1986), jalur biotransformasi tahap II ini diacu sebagai jalur

pengawaracunan obat yang hakiki, karena metabolit ubahannya hampir selalu

mudah dikeluarkan.



4. Glutation (GSH)

Glutation ( -glutamil sisteinil glisin) merupakan tripeptida yang terdiri atas

asam glutamat, sistein dan glisin. Strukturnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Glutation umumnya disingkat GSH, karena adanya gugus sulfihidril (SH) yang

terdapat pada sistein senyawa tersebut, yang juga merupakan bagian yang

berperan aktif dalam molekul glutation (Murray, 2001)
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Gambar 1. Struktur Glutation (GSH).

Liver merupakan organ yang kaya GSH yaitu dengan konsentrasi sekitar 5

μmol/gram, sedangkan pada organ lain konsentrasi GSH sekitar 1-2 μmol/gram.

GSH disintesis dari sitosol lalu didistribusikan ke mitokondria dan nukleus,

sehingga konsentrasi GSH sitosolik paling besar yaitu sekitar 90-95% dari  cairan

sel, sedangkan di mitokondria hanya sekitar 5-10% dari cairan sel ( Snell, 1995 ).

Konjugasi glutation memegang peranan penting pada proses detoksifikasi

senyawa elektrofil reaktif. Senyawa elektrofil reaktif dapat menimbulkan

toksisitas, seperti kerusakan jaringan, karsinogenik, mutagenik dan teratogenik,

karena membentuk ikatan kovalen dengan gugus nukleofil yang terdapat pada

protein dan asam nukleat (Siswandono, 2000).

Glutation mengandung gugus nukleofil sulfihidril (SH), yang dapat bereaksi

dengan senyawa elektrofil reaktif sehingga dapat melindungi jaringan sel yang

penting. Gugus SH dari glutation dapat bereaksi dengan senyawa yang



kekurangan elektron, membentuk glutation S-substitusi, yang dimetabolisis lebih

lanjut menjadi turunan asam merkapturat. Proses ini melibatkan pemecahan

enzimatik dua asam amino dari glutation S-substitusi, yaitu glisin dan asam

glutamat, dan dikatalisis oleh enzim glutation S-transferase (GST). Turunan

sistein S-substitusi yang dihasilkan kemudian mengalami N-asetilasi menjadi

turunan asam merkapturat (Siswandono, 2000).

Konjugasi gugus tiol (-SH) pada GSH merupakan suatu rute yang penting

dalam metabolisme sejumlah senyawa xenobiotik lipofilik dan senyawa-senyawa

endogen yang mempunyai gugus elektrofilik, dimana GSH berfungsi sebagai

kosubstrat dalam reaksi ini. Konjugasi dengan senyawa elektrofilik terjadi melalui

pembentukan ikatan kovalen antara gugus tiol GSH dengan gugus elektrofilik

substrat (Boyland dan Chasseaud, 1969). Konjugasi GSH biasanya tidak langsung

diekskresikan melalui urin atau feses, tapi termetabolisme lebih lanjut menjadi

sejumlah metabolit yang mengandung atom sulfur (senyawa-senyawa tiol

(Siswandono, 2000). Konjugasi senyawa xenobiotik dengan GSH dalam beberapa

hal dapat merugikan karena berperan dalam resistensi sel kanker terhadap obat

antikanker (Black dan Wolf, 1991).

5. Glutation S-Transferase (GST)

Glutation S-Transferase (GST) merupakan sekelompok enzim sitosolik

multifungsional yang memainkan peranan penting dalam detoksifikasi senyawa

elektrofilik di dalam tubuh (Mannervik dan Danielson, 1988). Dengan spesifitas

luas enzim ini mampu mengkatalisis konjugasi antara glutation (GSH) dengan

senyawa-senyawa xenobiotik elektrofilik.



Glutation diekspresikan dalam bentuk terlarut dalam sitosol dan dalam

bentuk terikat membran dalam retikulum endoplasmik atau mitokondria (Van

Bladeren dan Van Ommen, 1991). Glutation telah ditemukan di semua organisme,

mulai dari bakteri hingga mamalia. Enzim ini terutama terdapat di dalam sitosol

(Black dan Wolf, 1991). Isoenzim GST sitosol merupakan protein dimer yang

dapat tersusun dari  dua  sub  unit yang identik (homodimer) atau tidak identik

(heterodimer) (Mannervik dan Danielson, 1988).

Setiap sub unit GST memiliki sisi aktif yang dapat dipisahkan menjadi 2

daerah yang berbeda fungsinya. Sisi hidrofilik untuk berikatan dengan GSH ( G-

Site / sisi 1 ) dan sisi hidrofobik untuk berikatan dengan susbtrat hidrofobik

elektrofilik ( H-Site / sisi 2 ). Fungsi sisi aktif dibentuk oleh elemen struktural

kedua sub unit dimer, walaupun masing-masing sisi aktif GST tidak saling

tergantung dalam fungsi katalisisnya (Commandeur dkk., 1995).

Subunit GST terdiri atas dua sisi (Mannervik, 1985). Sifat mendasar dari

mekanisme aksi GST adalah adanya basa umum pada sisi 1 dan gugus bermuatan

positif pada sisi 2. Basa pada sisi 1 membantu deprotonasi GSH dan

mempermudah penyerangan anion tiolat (GS-) terhadap substrat (Gambar 2.)

(Clark dkk., 1991).

Gambar 2. Mekanisme Aktivitas Glutation S-Transferase



Douglas (1988) menyatakan bahwa gugus bermuatan positif yang berupa

basa terprotonasi pada sisi 2 berperan sebagai sumber proton yang dapat

membantu pemindahan leaving group bermuatan negatif dengan membentuk

ikatan ion. Inhibisi akan terjadi bila sebuah anion anorganik membentuk ikatan

ion dengan gugus di sisi 2 (Clark dkk., 1991).

Inhibitor yang selektif terhadap isoenzim dapat menurunkan kapasitas

konjugasi GSH dengan katalis GST yang berlebihan, tetapi tidak memberikan

efek  yang  merugikan  bagi  isoenzim yang lain (Van der Aar, 1997). Aktivitas

GST sensitif untuk dihambat oleh berbagai macam senyawa, baik senyawa

endogen  maupun  eksogen. Senyawa endogen yang dapat  menghambat  aktivitas

GST  adalah  bilirubin, asam  empedu, hematin dan asam lemak, sedangkan

senyawa eksogen yang dapat menghambat aktivitas  GST  antara  lain  asam

etakrinat  dan  obat  diuretik (Snell, 1995).

Berdasarkan kesamaan sekuen-sekuen asam amino penyusunnya, titik

isoelektrik dan reaktivitas imunologik, GST pada mamalia dapat digolongkan

menjadi 7 kelas isoenzim yang berbeda, yaitu kelas alpha, mu, pi (Mannervik dan

Danielson, 1988), sigma (Meyer dan Thomas, 1995), theta (Meyer dkk., 1991),

zeta (Board dkk., 1997) dan omega (Board dkk., 2000).

Kadar GST dalam tikus dipengaruhi faktor jenis kelamin dan usia. Tikus

jantan mempunyai kadar GST lebih banyak daripada tikus betina. Kadar GST

optimum dicapai saat umur tikus sekitar 7-8 minggu   (Igarashi dkk., 1985).

Pada tikus, GST kelas alpha terdapat pada liver dan ginjal, kelas mu terdapat

pada liver, testis dan otak, kelas sigma terdapat pada limpa, kelas theta  terdapat



pada  liver, kelas pi  pada ginjal, sedangkan GST mikrosomal terdapat  pada

fraksi  mikrosom  liver  tikus   (Hayes dan Pulford, 1995).

Senyawa 1,2-dikloro-4-nitrobenzen (DCNB)  merupakan  substrat  spesifik

untuk  GST  kelas mu (Mannervik dan Danielson, 1988), sedangkan substrat

tunggal  untuk mendemonstrasikan  aktivitas berbagai kelas enzim GST (alpha,

mu, pi dan theta) pada berbagai jaringan biologis adalah 1-chloro-2,4-

dinitrobenzene (CDNB) yang juga dikenal sebagai substrat umum untuk GST

kelas lain (Clark dkk., 1973).

Glutation melindungi sel tubuh terhadap serangan senyawa elektrofil, yang

sering  bersifat sitotoksik, mutagenik dan karsinogenik, dengan jalan

mengkatalisis  reaksi  konjugasi  antara  gugus  tiol (-SH) dari glutation (GSH)

dengan pusat elektrofilik senyawa elektrofil (Josephy dkk., 1997). Reaksi ini

akan  menghasilkan  produk  konjugat  glutation  yang selanjutnya akan

ditransport  ke  ginjal dan dimetabolisme lebih jauh menjadi asam  merkapturat

melalui pemutusan -glutamat oleh -glutamil transpeptidase  dan  pemutusan

glisin  oleh  sistenil-glisin  dipeptidase, yang  diikuti dengan asetilase residu

turunan sistein oleh N-asetil transferase. Produk akhir asam merkapturat yang

terbentuk ini bersifat lebih mudah larut dalam air, tidak reaktif, tidak toksik, dan

siap untuk diekskresikan  dari  tubuh  melalui  urin (Habig dkk., 1974).

6. GST dan resistensi obat antikanker

Pada sel tumor sering dijumpai satu atau lebih isoenzim GST yang mengalami

peningkatan. Hal ini berarti bahwa sel tumor menunjukkan profil aktivitas yang

berbeda dari sel normal. Telah dilaporkan bahwa pada kasus tumor paru terjadi

peningkatan berlebihan GST kelas mu (Black dan Wolf, 1991).



Dalam terapi kanker sering digunakan obat sitostatik yang bersifat elektrofilik.

Obat tersebut ditujukan untuk menyerang DNA, RNA, atau protein sel kanker

dengan mekanisme pembentukan ikatan kovalen, dengan demikian dapat

mengakibatkan kerusakan pada sel kanker (Murray dkk., 2000). Di lain pihak sifat

elektrofilik obat antikanker secara normal dianggap sebagai suatu senyawa

xenobiotik yang beracun dalam tubuh. Dan GST terlibat dalam pengawaracunan

zat  yang reaktif, utamanya yang bersifat elektrofilik dengan pembentukan

konjugat glutation (Mannervik dkk., 1985). Terdapat dugaan kuat bahwa glutation

dan enzim yang terkait (GST) memegang peranan pada proses resistensi sel

terhadap obat antikanker (Black dan Wolf, 1991).

Peningkatan yang berlebihan isoenzim GST tertentu telah dikaitkan terhadap

peningkatan resistensi obat sitostatik pada sel kanker tertentu. Pada keadaan ini,

untuk meningkatkan efisiensi terapi obat-obat sitostatik elektrofilik dapat

ditempuh strategi dengan mengkombinasikan obat tersebut dengan obat lain yang

mampu menghambat aktivitas GST. Telah dilaporkan pada penggunaan asam

etakrinat bersama dengan klorambusil dalam terapi kanker menunjukkan adanya

peningkatan aktivitas klorambusil sebagai obat sitostatik (Ploemen dkk., 1990).

Penghambatan GST tampaknya merupakan strategi yang menjanjikan untuk

mengurangi resistensi terhadap obat antikanker yang bersifat elektrofilik, terutama

apabila dapat dipilih inhibitor yang selektif terhadap isoenzim tertentu.

Diharapkan inhibitor terpilih dapat menurunkan atau mengurangi kapasitas

konjugasi glutation yang dikatalisis oleh GST yang berlebihan terhadap obat-obat

sitostatik, akan tetapi tidak memiliki efek yang merugikan bagi isoenzim yang

lain.



O

7. Senyawa Fenol

Senyawa fenol terdiri dari aneka ragam senyawa yang berasal dari tumbuhan

dan telah diketahui strukturnya merupakan turunan fenol. Flavonoid merupakan

golongan terbesar, tetapi fenol monosiklik sederhana, fenilpropanoid, dan kuinon

fenolik juga terdapat dalam jumlah besar (Harborne, 1987).

Flavonoid dalam tumbuhan terdapat dalam bentuk campuran, jarang sekali

dijumpai hanya flavonoid tunggal dalam jaringan tumbuhan. Di samping itu,

sering terdapat  campuran yang terdiri atas flavonoid yang berbeda kelas

Kerangka flavonoid seperti terlihat pada gambar 3 (Harborne, 1987).

Gambar 3. Kerangka Flavonoid

Pada penelitian terdahulu telah dilaporkan bahwa senyawa-senyawa fenol

pada tanaman (asam ellegat, asam kafeat, asam feruliat dan asam klorogenat)

merupakan inhibitor yang poten terhadap aktivitas GST secara in vitro dengan

substrat CDNB dan senyawa fenolik (Das dkk., 1984).

8. Senyawa 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB)

Senyawa 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (Gambar 4) merupakan substrat umum

untuk mendemonstrasikan aktivitas berbagai kelas GST (alpha, mu, dan pi) dalam

berbagai jaringan biologis (Mannervik dan Danielson, 1988).
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Gambar 4. Struktur Senyawa 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB)

Pada reaksi konjugasi dengan GSH yang dikatalisis oleh GST, atom Cl  dari

molekul CDNB disubstitusi oleh anion tiolat (GS-) dari GSH (Gambar 5)

(Mannervik dan Danielson, 1988)

+ GSH

Gambar 5. Reaksi Konjugasi GSH dengan substrat CDNB

Produk konjugat GS-CNB dapat diukur secara spektrofotometri pada λ

340 nm (Habig dkk., 1974).

9. Senyawa 1,2-dichloro-4-nitrobenzene (DCNB)

Senyawa 1,2-dichloro-4-nitrobenzene (Gambar 6) merupakan substrat spesifik

untuk GST kelas mu (Van der Aar, 1997).

Gambar 6. Struktur senyawa 1,2-dichloro-4-nitrobenzene (DCNB)
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Pada reaksi konjugasi dengan GSH yang dikatalisis oleh GST, atom Cl pada

posisi para dari molekul DCNB akan disubstitusi oleh anion tiolat (GS-) dari GSH

(Gambar 7) (Hayes dan Pulford, 1995).

+ GSH

Gambar 7. Reaksi Konjugasi GSH dengan substrat DCNB

Produk konjugat GS-CDNB dapat diukur secara spektrofotometri pada 

345 nm (Habig dkk., 1974).

E. Landasan Teori

Ekstrak kloroform, etil asetat, dan etanol daun dewandaru dilaporkan memiliki

kandungan flavonoid dan polifenol (Utami, 2005). Flavonoid dan polifenol

merupakan senyawa yang dapat menghambat aktivitas GST, sehingga

penggunaannya bersama dengan obat sitostatik akan memberikan nilai terapi yang

optimal. (Das dkk., 1984)

Diduga ekstrak kloroform, etil asetat, dan etanol daun dewandaru tersebut

dapat berperan dalam penghambatan aktivitas GST.

F. Hipotesis

1. Ekstrak kloroform, etil asetat, dan etanol daun dewandaru (Eugenia uniflora

L.) mampu menghambat secara in vitro  aktivitas enzim GST  liver tikus

dengan substrat 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB).

GST

CDNB Produk konjugat GS-DNB



2. Ekstrak kloroform, etil asetat, dan etanol daun dewandaru (Eugenia uniflora

L.) mampu menghambat secara in vitro aktivitas enzim GST liver tikus

dengan substrat 1,2-dichloro-4-nitrobenzene (DCNB).


