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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kanker bukanlah suatu wabah modern tetapi hal ini sudah 

ada selama beberapa abad yang lalu (WHO, 2008). Menurut World 

Health Organization (WHO) kanker menginfeksi satu dari tiga orang 

dan menyebabkan seperempat diantaranya meninggal sepanjang 

tahun 2000. Menurut studi yang dilakukan oleh Global Health 

Observatory (GHO), Kanker merupakan penyebab utama kematian 

di seluruh dunia, 7,6 juta kematian (sekitar 13% dari semua 

kematian) pada tahun 2008 dan kematian akibat kanker di seluruh 

dunia diproyeksikan akan terus meningkat, dengan perkiraan 13,1 

juta kematian pada tahun 2030.   

Sebagian besar negara maju, kanker merupakan penyebab 

kematian kedua terbesar setelah penyakit kardiovaskuler, dan 

persebaran penyakit kanker ini juga terjadi di negara berkembang 

seperti negara- negara yang berada di wilayah Amerika Selatan dan 

Asia. Sudah lebih dari setengah dari semua kasus kanker terjadi di 

negara berkembang. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) 2007, kanker menempati urutan ke 6 penyebab 

kematian terbesar di Indonesia yang juga termasuk negara 

berkembang. 

Kanker adalah kumpulan dari beberapa istilah yang 

digunakan untuk suatu grup dari wabah yang mempunyai ciri-ciri 

dengan hilangnya kontrol dari pertumbuhan, pembelahan, dan 

penyebaran dari kumpulan sel, mengacu pada tumor primer yang 

menyusup dan menghancurkan jaringan yang berdekatan 

(Avendano & Menendez, 2008).  Berdasar dari berbagai jenis tipe 

kanker, penigkatan insiden terbesar yang dapat dilihat pada periode 

ini adalah malignant melanoma (43%), uterine (21%), oral (23%) 

dan kanker ginjal (14%) (Airley, 2009).  

Terkait dari hal tersebut diketahui bahwa kanker leher 

rahim (Serviks) adalah tumbuhnya sel-sel abnormal pada jaringan 

serviks yang disebabkan oleh aktivitas seksual dini dan pergaulan 

dengan perkembangan displasia serviks (Weiner, 1987). Di 

Indonesia tiap tahun kurang lebih 
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15.000 kasus kanker serviks baru dan 7.500 kanker yang berakibat 

kematian di beritakan. Dari laporan tersebut dapat dikatakan 

Indonesia menempati peringkat ke dua terbanyak untuk kategoti 

kanker pada wanita reproduktif berumur 15-44 tahun (J.Domingo, 

2008). 

Pengobatan kanker sudah berkembang dua dekade terakhir 

ini. Bidang pengobatan secara terapi radiasi, pembedahan, dan 

penggunaan obat-obatan sudah banyak berkembang, jadi pasien 

tidak hannya mendapatkan pengobatan rendah toksik tetapi juga 

pengobatan yang meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini sudah terjadi 

semenjak 15 tahun yang lalu (Dipiro, 2008). 

Terkait pengobatan kanker diketahui bahwa asam folat , 

dengan nama asam N - [ 4 - [ [ (10 – amino - 1,4 – dihidro – 4 – oxo 

– 6 - pteridinil) metil] amino] benzoil] -L -glutamat dan 

metabolitnya (dikenal dengan folat) merupakan koenzim dari 

banyak transformasi biokimia esensial. Pada sel tubuh manusia 

asam folat ini memiliki beberapa reseptor yaitu reseptor folat alfa 

dan reseptor folat beta (Asok, 1992) dan pada sel kanker tertentu, 

dihidrofolat reduktase (DHFR) yang merupakan salah satu folat-

dependen enzim memiliki ekspresi yang sangat besar bila 

dibandingkan dengan sel normal, sehingga DHFR merupakan 

kandidat yang baik sebagai target untuk pengobatan kemoterapi 

kanker (Avendano & Menendez, 2008) Ada beberapa reseptor 

dihydrofolate reductase antara lain adalah reseptor kode 1DLS, 

3DFR, 1DDR, 1DDS. Dalam penelitian ini dipilih reseptor kode 

1DDS karena memiliki ligan metotreksat dan merupakan molekul 

protein pada efek denaturasi (Yennawar, Farber, Dunbar, 

Banerjee, & Luo, 1997). Sebagai langkah untuk menghambat 

aktifitas DHFR adalah dengan menggunakan DHFR inhibitor yaitu 

turunan antifolat. Mekanisme kerja antifolat yaitu melalui kompetisi 

dengan asam folat dalam pengikatan dengan DHFR (Avendano & 

Menendez, 2008).  

 Inhibitor yang paling berpotensi dari DHFR adalah analog 

asam folat yang berbeda daripada ligan pada umumnya dimana dia 

mengandung 2,4-diaminopyrimidine unit, yang contohnya adalah 

aminopterin (AM) dan metotreksat (MTX) (Avendano & 

Menendez, 2008). Namun pada praktiknya MTX tersebut masih 

memiliki efek samping yang cukup banyak seperti gangguan 

gastrointestinal (Kalantzis, 2005), anemia megaloblastik (Fulton, 

1986) dan hepatotoksik (West, et al., 1997) sehingga perlu 

dilakukan modifikasi pada molekul asam folat untuk menghasilkan 
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analog lain yang diharapkan dapat memberikan aktifitas yang 

optimal namun memiliki toksisitas yang rendah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Senyawa AM dan MTX (Avendano & Menendez, 

2008) 

 

Dalam rangka meningkatkan aktivitas biologis dari suatu 

struktur senyawa maka dilakukan modifikasi molekul atau struktur 

dari senyawa penuntun. Senyawa penuntun adalah bahan awal 

pengembangan obat baru untuk mendapatkan obat dengan aktivitas 

biologis yang lebih optimal, aman, spesifik, dan efek samping 

minimal. Modifikasi senyawa penuntun dilakukan salah satunya 

dengan memasukkan gugus-gugus yang memiliki sifat lipofilik, 

elektronik, dan sterik tertentu. Sifat lipofilik berkaitan dengan 

kemampuan senyawa dalam menembus membran biologis, sifat 

elektronik berpengaruh dalam interaksi antara obat dengan 

reseptornya, dan sifat sterik berkaitan dengan kesesuaian senyawa 

obat dengan reseptornya. Untuk meningkatkan sifat lipofilik dapat 

dilakukan dengan mensubstitusi senyawa penuntun dengan gugus 

yang lebih lipofil atau gugus non-polar. Untuk meningkatkan sifat 

elektronik dapat dilakukan dengan memasukkan substituen yang 

bersifat elektronegatif, seperti gugus halogen (Siswandono dan 

Soekardjo,2000). 

Modifikasi asam folat diawali dengan membuat rancangan 

senyawa dimana asam folat ditambahkan gugus-gugus yang 

memiliki sifat lipofilik, elektronik, dan sterik tertentu. Kemudian 

dilakukan uji in silico yang bertujuan untuk memprediksi kekuatan 

ikatan analog dengan reseptor. Setelah diketahui rancangan struktur 

kimia yang paling optimal, dilakukan sintesis senyawa tersebut 

dengan metode tertentu. Metode yang dilakukan untuk mensintesis 

turunan asil adalah metode reaksi subtitusi asil nukleofilik. 
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Pada penelitian ini sebagai senyawa penuntun adalah asam 

folat yang mengandung gugus farmakofor 10-amino-6-

(aminomethyl)pteridin-4(3H)-one (cincin dihidropteridin) 

(Avendano & Menendez, 2008). Senyawa ini akan dikembangkan 

lebih lanjut menjadi   asam 10-N-(benzoil)folat dengan cara 

mereaksikannya dengan benzoil klorida. asam folat memiliki gugus 

nukleofil NH2 dan benzoil klorida memiliki atom C karbonil yang 

bermuatan positif menghasilkan senyawa   asam 10-N-

(benzoil)folat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Struktur (a)asam folat; (b)metotreksat; (c)asam 10-

N-(benzoil)folat (ChemBioDraw Ultra). 

 

Asam folat mengandung gugus-gugus amin primer , amin 

sekunder dan amida. Dari hasil penentuan nilai pKa asam folat 

dengan program komputer MAESTRO (Schrodinger) didapatkan 

bahwa gugus amin sekunder memiliki sifat nukleofil nukleofil yang 

paling besar, sehingga diharapkan reaksi subtitusi nukleofilik akan 

terjadi pada gugus tersebut. Sintesis turunan asam folat pada gugus 

amin sekunder pernah dilakukan sebelumnya (Fuchs,2001).  
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Gambar 1.3 Struktur asam 10-N-(trifluoroasetil)folat yang 

pernah disentesis. 

 

Sintesis senyawa asam 10-N-(benzoil)folat menggunakan 

reaksi subtitusi asil nukleofilik yang dimodifikasi. Sintesis tersebut 

dilakukan dengan mereaksikan asam folat dengan benzoil klorida 

dalam pelarut THF. Asam folat memiliki gugus NH2 yang bersifat 

nukleofil, sedangkan benzoil klorida memiliki atom C karbonil yang 

bermuatan positif, sehingga terjadi reaksi substitusi nukleofilik 

(Clayden, et al., 2001). 

Setelah senyawa berhasil disintesis, kemudian dilakukan 

pengamatan kualitatif untuk membuktikan apakah senyawa tersebut 

murni atau tidak. Uji kemurnian dilakukan dengan metode 

penentuan jarak lebur dan Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Selain 

itu, dilakukan juga konfirmasi struktur senyawa dengan 

menggunakan spektrofotometri Inframerah dan spektroskopi 1H-

NMR (Nuclear Magnetic Resonance) 

Pemilihan sel HeLa dikarenakan kemampuannya 

berproliferasi dengan cepat dan pada beberapa penelitian antikanker, 

sel HeLa mampu memberikan respon terhadap senyawa 

pembanding metotreksat yang memiliki farmakofor yang sama 

dengan senyawa asam 2-N-(4-bromobenzoil)folat (Eichholtz, 1980; 

Prise, 1986; Patel, 2011). Dalam sel-sel HeLa (Henrietta Lacks), 

KB dan C4-1 garis semua berasal dari kanker serviks (Boshart, et 

al., 1984). Berdasar hal tersebut maka senyawa hasil sintesis 

kemudian dilihat aktivitas biologisnya dengan menguji aktivitas 

sitotoksiknya secara in vitro pada sel HeLa dengan menggunakan 

metode MTT atau 3-(4,5-dimetiltiazol-10-il)-10-5-

difeniltetrazolium bromida.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah prediksi aktivitas secara  in silico  dari senyawa   asam 

10-N-(benzoil)folat lebih besar dibanding metotreksat? 

2. Apakah senyawa asam 10-N-(benzoil)folat dapat disintesis 

melalui reaksi subtitusi asil nukleofilik dengan mereaksikan 

asam folat dan benzoil klorida?  

3. Apakah aktivitas sitotoksik senyawa asam 10-N-(benzoil)folat 

terhadap kultur sel HeLa lebih baik daripada metotreksat 

secara in vitro dengan metode MTT? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Membandingkan aktivitas sitotoksik secara in silico dari 

senyawa  asam 10-N-(benzoil)folat dengan metotreksat. 

2. Memperoleh senyawa asam 10-N-(benzoil)folat melalui hasil 

reaksi antara asam folat dan benzoil klorida. 

3. Membandingkan aktivitas sitotoksik asam 10-N-(benzoil)folat 

dan metotreksat secara in vitro dengan metode MTT terhadap 

kultur sel HeLa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Mendapatkan senyawa baru turunan asam folat yang  

memiliki aktivitas sitotoksik yang memiliki potensi yang lebih besar 

dibanding dengan  metotreksat yang telah digaunakan secara klinis. 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

 
SKRIPSI

SINTESIS DAN UJI AKTIVITAS... 
AHMAD FATIH JAUHARI




