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k
E + S ~ [ES]

Enzim adalah golongan protein yang banyak terdapat dalam
sel hidup serta mempunyai fungsi penting sebagai katalisator
reaksi biokimia. Biokatalis yang sangat efisien tersebut,
aktivitas katalisisnya peka terhadap pengaruh suhu, pH dan
kekuatan ion (Mattenhaimer, 1976) Melalui kajian kinetika
enzim, dapat dipelajari beberapa hal, antara lain: aktivitasnya
sebagai biokatalis; dapat diungkapkannya mekanisme kerja
katalitik; dapat diketahuinya parameter kinetika yang berkait
erat dengan optimalisasi aktivitas; serta dapat diaturnya
aktivitas enzim sesuai kondisi in vivonya (Price and Dwek, 1979;
Purwanto,1983).
Perihal ragam macam dan jenis enzim yang terdapat pada
antar jenis mahluk hidup, ternyata banyak yang tidak sarna: Bagi
kepentingan tubuh manusia adanya perbedaan tersebut, dapat
pula diambil manfaatnya, utamanya untuk saling melengkapi
kebutuhan enzim dalam memberikan asupan metabolit esensial
yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh manusia. (Purwanto,

Tetapan Michaelis
enzim terhadap
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enzim-substrat makin
makin besar. Dalam .l\.UllUU,
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Dalam tubuh manusia terdapat beribu-ribu enzim yang
berlainan kekhasannya. Maknanya suatu enzim hanya mampu
mengkatalisis untuk reaksi tertentu saja. Oleh karena itu atas
dasar spesifitas katalitiknya, ada enzim yang dapat mengkatalisis
sekelompok substrat, ada yang hanya dapat mengkatalisis pada
satu substrat saja dan ada pula yang daya katalisisnya bersifat
stereospesifik.
Secara klasik terjadinya reaksi enzimatik diawali dengan
terbentuknya ikatan komplek antara enzim-substrat (ES) dalam
keseimbangan, diikuti dengan dihasilkannya intermediate yang
berupa ikatan komplek antara enzim dengan produk ( EP) serta
diakhiri dengan dihasilkan produk ataumetabolit dan enzim
kembali sesuai dengan persamaan reaksi 1 (Lehninger, 1978).

Pada molekul enzim
tempat pusat aktif dan
interaksi antara molekul
untuk efe~tor masih dibag
tempat inhibitor. Oleh
ditingkatkan atau dihamba'
diduduki oleh suatu molek
Enzim sangat peka tel
yang mengikatnya. Apabi
senyawa tersebut berdampl
dalam mengkatalisis SUbSl
inhibitor. Pada kondisi at
bersifat merugikan karenJ
aktivitas enzim.
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(1)

Tetapan Michaelis (Km) merupakan suatu karakteristik bagi
tiap enzim. Makin kecil harga Km maka makin besar afinitas
enzim terhadap substratnya dan demikian pula sebaliknya.
Berdasarkan asas keseimbangan Michaelis-Menten, komplek
enzim-substrat makin cepat terbentuk bila kadar substrat [S]
makin besar. Dalam kondisi kadar substrat cukup besar sehingga
semua enzim terikat kepadanya, maka didapat laju reaksi
maksimum (Vm)' Hubungan kuantitatif antara laju reaksi enzim
dan kadar substrat ditunjukkan pada persamaan 2 (Murray,
et al., 1996).
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=
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beribu-ribu enzim yang
uatu enzim hanya mampu
saja. Oleh karen a itu atas
yang dapat mengkatalisis
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daya katalisisnya bersifat
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enzim-substrat (ES) dalam
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tau metabolit dan enzim
ksi 1 (Lehninger, 1978).

Pada molekul enzim terdapat dua tempat interaksi yaitu
tempat pusat aktif dan tempat efektor. Pusat aktif adalah tempat
interaksi antara molekul enzim dengan substrat, sedangkan
untuk efe~tor masih dibagi dua lagi yaitu tempat aktivator dan
tempat inhibitor. Oleh karena itu aktivitas enzim bisa
ditingkatkan atau dihambat, tergantung tempat efektor mana yng
diduduki oleh suatu molekul (Ganellin and Roberts, 1993).
Enzim sangat peka terhadap senyawa atau gugus senyawa
yang mengikatnya. Apabila keberadaan senyawa atau gugus
senyawa tersebut berdampak pada terhambatnya aktivitas enzim
dalam mengkatalisis substrat, maka senyawa tersebut disebut
inhibitor. Pada kondisi alami, tidak semua senyawa inhibitor
bersifat merugikan karena dapat berfungsi untuk pengaturan
aktivitas enzim.
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dapat diperoleh informasi tentang: pusat aktif enzim, mekanisme
kerja serta kemungkinan dilakukannya pengaturan aktivitas
enzim secara fisiologis (Price and Dwek, 1979, Purwanto,
1983). Proses penghambatan enzim dapat bersifat reversible dan
irreversible, tergantung "di tempat" pada enzim di mana inhibitor
berinteraksi. Pada hambatan reversibel, terjadi interaksi
inhibitor dengan enzim melalui ikatan van der Waals,
elektrostatik, ikatan hidrogen dan ikatan hidrofobik. Model
hambatan reversibel bisa bersifat kompetitif, non-kompetitif atau
unkompetitif, tergantung pada "tempat" mana inhibitor
berinteraksi dalam reaksi enzim-substrat (Lehnin,er, 1.978;
Murray, et al., 1996).
Secara umum model penghambatan reaksi enzimatik dapat
digambarkan sesuai dengan persamaan 3 (Price and Dwek,
1979).
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Dari persamaan 3, apabila komplek enzim-substrat tidak dapat
berikatan dengan inhibitor serta komplek enzim-inhibitor juga
tidak berinteraksi dengan substrat, maka terjadi model hambatan
kompetitif, seperti yang terlihat pada persamaan 4.
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struktur mirip, sehingga bersaing untuk mengikat pusat aktif
yang sarna dalam molekul enzim. Pada hambatan kompetitif,
inhibitor enzim akan mempengaruhi harga K m, namun harga
Vm-nya tetap. Ikatan komplek antara inhibitor dan enzim menjadi
kuat bila harga tetapan inhibitornya (Kj ) antara @ 10-5 - 10-8 M.
Hambatan kompetitif ini bisa dihilangkan dengan cara
meningkatkan kadar substrat (Lehninger, 1978; Murray, et al.,
1996). Sebagai contoh asetilkolin esterase mengkatalisis
asetikolin menjadi kolin dan asam asetat. Bila ditambahkan
karbamil kolin yang dalam strukturnya dikandung atom N
kuarterner, maka aktivitas asetilkolin esterase menurun. Namun
dengan penambahan kadar asetikolin, reaksi dapat berjalan
kembali seperti biasa (Price and Dwek, 1979; Foye, et al., 1995).
Interaksi sterik antara inhibitor dengan enzim, dipengaruhi
oleh adanya gugus hidrofobik yang terdapat pada inhibitor dan
berakibat gangguan terjadinya ikatan antara enzim dengan
inhibitor. Sebagai data pendukung adalah hasil kajian kinetika
interaksi antara siklosporin-A dengan siklofilin, di mana
keberadaan gugus hidrofobik mengakibatkan adanya perubahan
konf9rmasi siklosporin-A sebelum ligan tersebut mengikat enzim
(Takahashi, et al., 1989; Weber, et ai., 1991; Kofron, et ai., 1992).
Contoh lainnya adalah argatroban sebagai senyawa inhibitor
trombin (Testa, et al., 1993).
Besarnya daya hambat kompetitif suatu inhibitor sangat
dipengaruhi oleh kadar inhibitor, kadar substrat serta afinitas
relatif inhibitor dan substrat terhadap enzim. Kekuatan hambat
suatu inhibitor pada reaksi enzimatik dinyatakan dengan harga
IC so ' IC so adalah kadar inhibitor yang diperlukan untuk
menghambat aktivitas enZlm
sebesar 50%.
Adapun
perhitungannya dilakukan dengan menggunakan rumus
persamaan 5 (Smith and Williams, 1988).
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tunggal, biasanya seri
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sintase (Price and Dwek

(5)

Dalam sistem reaksi enzimatik, apabila adanya ikatan antara
substrat dengan enzim tidak mempengaruhi pengikatan inhihitor
terhadap enzim, maka model hambatan yang terjadi adalah non
kompetitif. Model hambatannya seperti yang terlihat pada
persamaan 6.
E + S

H

+
I

iJ-Ki

ES

-7
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menghasilkan metabolit
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E + P

+
I

EI + S

(6)

i J- KI

·

H

ESI

Makna fisik hambatan ini, inhibitor enzim tidak berikatan
dengan pusat aktif molekul enzim, tetapi akan berikatan pada
"tempat efektor" pada molekul tersebut. Dampaknya bentuk
struktur tiga dimensi pusat aktif molekul enzim berubah,
sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan pusat aktif
(Ganellin and Roberts, 1993). Sebagai akibat tidak dapat
berikatannya substrat dengan molekul enzim, maka terjadi
penurunan harga Vm' namun harga Km tetap. Pengaruh inhibitor
non-kompetitif tidak dapat dihilangkan dengan cara penambahan
kadar substrat. Contoh penghambatan model ini adalah
kemampuan senyawa indol dalam menghambat secara
non-kompetitif enzim kemotripsin yang mengkatalisis substrat
N-asetil-L-tirosin-etilester (Smith and Williams, 1988;
Purwanto, 1989).
Apabila dalam sistem reaksi enzimatik ditambahkan
inhibitor, sehingga berdampak pada perubahan harga Km dan Vm'
maka model hambatan yang terjadi adalah un-kompetitf. Model

6
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tunggal, biasanya sering terjadi pada reaksi enzimatik
multisubstrat. Contohnya S-adenosilmetionin sebagai inhibitor
un-kompetitif pada katalisis ATP oleh enzim S-adenosilmetionin
sintase (Price and Dwek, 1979).
KONSEP DASAR

Dalam tubuh manusia dikandung enzim yang dapat
mengkatalisis substrat tunggal atau kelompok substrat. Untuk
rangkaian alur metabolik yang terpadu, pada setiap tahap reaksi
diperlukan enzim spesifik yang aktivitas enzimatiknya
berlangsung secara runtut, terpadu serta terkontrol dalam
menghasilkan metabolit yang diperlukan untuk kelangsungan
fungsi sel (terlihat pada model persamaan 7).
El
A ---+ B

E2

E3

) C

En

) ...

metabolit

(7)

Tinjauan dari aspek kesehatan, metabolit yang dihasilkan
pada sistem reaksi enzimatik ada yang bermanfaat dan ada pula
yang tidak bermanfaat. Dasar digunakannya model hambatan
enzim untuk penemuan senyawa penuntun dalam merancang obat
adalah metabolit yang memberikan dampak negatif bagi
kesehatan atau metabolit tersebut secara esensial diperlukan
bakteri atau sel kanker untuk tumbuh. Disisi lain, inhibitor yang
digunakan dapat bekerja secara selektif menghambat
terbentuknya komplek enzim-substrat sehingga dapat
menurunkan atau meniadakan terbentuknya metabolit (King,
1994).
Metabolit yang tidak diinginkan antara lain adalah terjadinya
pencoklatan pada buah-buahan dengan dampak kurang menarik
(Purwanto, 1983). Selain itu juga terbentuknya melanin yang
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Airlanggaasam urat dapat
menimbulkan gout. Adapun inhibitor yang digunakan untuk
terapi antara lain: senyawa penghambat aktivitas angiotensin
converting enzyme (ACE) pada jalur renin-angiotensin, untuk
menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Pemakaian
alopurinol sebagai penghambat xantin oksidase pada pengobatan
penyakit gout, sehingga dapat dihindari terjadinya metabolit asam
urat yang endapannya dapat menimbulkan iritasi pad a persendian
(Foye, et ai., 1995; Siswandono dan Soekardjo, 1998).
Disamping penggunaan model hambatan tunggal, dalam upaya
meningkatkan pengaruh hambatan yang lebih besar lagi, dapat
digunakannya 2 inhibitor secara serempak pada rantai'metabolik
(terlihat pada persamaan 9 dan 10).
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Inhibitor-1·

Inhibitor digunakan ~
untuk meiindungi obat y,
terlebih dahulu oleh enzim
contoh adalah asam klavul
.8-laktamase yang dihasilkl
penisilin yang peka terha(
aktivitas antimikroba pen
Roberts, 1993; Siswandt

Inhibitor-2

Sebagai contoh adalah digunakannya campuran senyawa
trimetoprim sebagai inhibitor dihidrofolate reduktase (DHFR)
dan
sulfonamide
sulfametoxazole
sebagai
inhibitor
dihidropteroate sintetase dalam preparat Co-trimoksazole
(Siswandono dan Soekardjo, 2000).
Di sam ping itu, penghambatan terbentuknya metabolit dalam
suatu rantai biosintesis dapat pula dilakukan melalui model
hambatan aktivitas enzim yang berperan pada regenerasi
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(gambar persamaan
11 dan 12). Sebagai contoh adalah senyawa
5-fluorourasil menghambat enzim timidilat sintetase untuk
membentuk komplek dengan koenzim tetrahidrofolate.
Akibatnya pertumbuhan bakteri menjadi terhambat (Wermuth,
1996).
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E
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~
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metabolit
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E~
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or-2
annya campuran senyawa
ofolate reduktase (DHFR)
ole
sebagai
inhibitor
preparat Co-trimoksazole

Inhibitor digunakan pula sebagai "co-drug" dengan tujuan
untilk meiindungi obat yang khasiatnya terjadi setelah diurai
terlebih dahulu oleh enzim (terlihat pada persamaan 13). Sebagai
contoh adalah asam klavulanat yang mampu menghambat enzim
,B-Iaktamase yang dihasilkan oleh bakteri, bila diberikan bersama
penisilin yang peka terhadap ,B-Iaktamase, akan memperpanjang
aktivitas antimikroba penisilin terhadap bakteri (Ganellin and
Roberts, 1993; Siswandono dan Soekardjo, 2000).
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E yang memetabolisir
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- - - - - - + ) metabolit inert (13)
A
Agonist

i
Co-drug (inhibitor)

ASPEK UMUM RANCANGAN INHIBITOR
Penapisan enzim sasaran
Obat disamping memiliki efek terapi, juga memiliki efek
samping yang dapat dikembangkan manfaatnya me~alui
penemuan pengaruh hambat pada proses enzimatik yang
metabolitnya dapat mempengaruhi kesehatan. Efek t.erapi
minimal bukanlah kendala untuk menjadikannya senyawa
penuntun dalam merancang obat yang lebih potensial.
Pengembangan sulfanilamid yang berkasiat sebagai
antibakteri, ternyata dapat pula menghambat kerja enzim
karbonik anhidrase ginjal dengan dampak terjadinya diuresis.
Sebagai senyawa penuntun, sulfanilamide dapat dikembangkan
menjadi turunan asetazolamid dan turunan klortiazid yang lebih
poten sebagai diuretik (Mutschler, et at., 1995).
Karsinoma payudara tergantung pada oestrogen serta
mempunyai reseptor dengan afinitas-tinggi pad a oestradiol. Oleh
karena itu, arah pendekatan rasional untuk pengobatannya
adalah menghambat aktivitas aromatase. Dampaknya kadar
batas sirkulasi oestradiol dapat ditekan, sehingga peran senyawa
tersebut dapat dicegah. Senyawa paling aktif sebagai inhibitor
aromatase adalah turunan dari senyawa imidazolil, 2-tetrazolil
serta isotiazolil. Pengembangan aminoglutide yang berkhasiat
sebagai antikejang, ternyata dapat menghambat kerja enzim
aromatase yang berkaitan dengan produksi oestrogen dari
androstenedione. Dari senyawa penuntun ini kemudian
10
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(Testa, et al., 1993).
Monoamin oksidase (MAO) sebagai enzim yang mengkatalisis
amin biogenik seperti dopamin, norepinefrin dan serotonin,
ternyata ditemukan 2 bentuk isoenzim yaitu MAO-A dan
MAO-B. Kedua isoenzim tersebut mempunyai perbedaan dalam
hal spesifisitas substratnya, terdistribusinya dalam jaringan
serta struktur primer proteinnya, tetapi mempunyai kesamaan
dalam hal mekanisme kerja di dalam mengkatalisis substrat
(Testa, et al., 1993). MAO-A secara selektif mengurai
norepinefrin dan serotonin, sehingga senyawa inhibitornya
memperlihatkan aktivitas sebagai antidepresan. Sedangkan
senyawa inhibitor isoenzim MAO-B yang secara selektif
mengkatalisis peruraian dopamin, digunakan untuk penyakit
parkinson (Kaiser and Setter, 1981; Foye, et al., 1995).
Iproniazid yang awalnya digunakan sebagai obat TBe,
ternyata dapat dimanfaatkan sebagai stimulan sarafpusat karena
kemampuannya menghambat kerja enzim MAO. Pengembangan
potensi senyawa penuntun tersebut, ditemukan inhibitor MAO
yang kuat, seperti fenelzine, tranisipromine, selegiline «.).
depr~nil) dan klorgiline (Siawandono dan Soekardjo, 1998).
Dari hasil uji farmakologis atau penapisan mikrobiologis efek
ter8:pi obat, ternyata banyak yang memperlihatkan daya
hambatny'a terhadap kerja enzim spesifik dalam hewan atau
parasit. Adanya penghambatan yang rasional diharapkan dapat
mengarah pada penyembuhan dari suatu penyakit. Melalui tes
penapisan dengan menggunakan enzim murni atau sebagian
murni, dapat dijadikan media perencanaan serta pendekatan
senyawa penuntun dalam merancang secara rasional inhibitor
enzim untuk suatu penyakit.
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Pe~pisan

inhibitor
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

a. Lingkungan enzim
Tidak optimalnya inhibitor kompetitif dalam menurunkan
produk metabolit, dapat diungkapkan melalui kajian inhibitor
jalur biosintesis noradrenalin. Pada pasien yang hipersensitif,
penurunan produksi noradrenalin akan menurunkan tekanan
darah. Oleh karena itu, enzim sasaran yang perlu dihambat
kerjanya adalah asam amino aromatik dekarboksilase (AADC)
yang mengkatalisis pengubahan dopa menjadi dopamin dari
biosintesis noradrenalin dari tirosin (Ganelin and Roberts,
1993). Banyak inhibitor reversibel yang aktif secara in vitro
memperlambat dekarboksilasi dopa, namun tidak berhasil untuk
menurunkan produksi noradrenalin secara in vivo. Mudah
tidaknya suatu inhibitor menembus membran sel ternyata s8.ngat
mempengaruhi efektifitas daya hambatnya. Disisi lain, kekuatan
inhibitor mengikat enzim tidak analog dengan keadaan transisi,
tapi sangat ditentukan oleh waktu paruhnya.
Hambatan irreversibel dapat menurunkan kadar enzim sasaran
dalam
tingkat
yang
paling
rendah.
Contohnya
a-monofluorometildopa, sebagai inhibitor irreversibel AADC
dapatmeriurunkan kadar enzim hingga 90%. Dampaknya dapat
meniadakan kadar katekolamin dalam otak, hati dan ginjal pada
jalur biosintesis noradrenalin. Oleh karen a itu, kadar inhibitor
dan kekuatan hambatnya adalah faktor yang penting di dalam
menentukan in vivo yang cocok (Smith and Williams, 1988).
b. Spesifitas inhibitor
Inhibitor yang digunakan dalam terapi harus memperlihatkan
spesifisitas pada enzim sasaran. Sebagai contoh adalah adanya
kemiripan enzim tripsin dengan trombin, plasmin dan kallikrein
serta DNA dengan glutation, enzim metabolisme liver P-450
(Lehninger, 1978). Aspartat protease juga memiliki spesifisitas
substrat yang tinggi. Demikian juga halnya dengan tripsin,

12

MODEL HAMBATAN REAKSI...
PIDATO GURU BESAR

PURWANTO

se bagai enzim prot
mengandung lisin ata:
1993).
Trombin berperan p
Na-tosylated argin'
dikembangkan sebag;
Senyawa yang dihas

t
I

menyerupai substrat
inhibitor (Banner d
Penghambatan terha,
peran biologi beda, da:
yang tidak dikehend

atau sel parasit, m
bekerja optimal bila
adanya isoenzim yani
secara selektif berint'
induk tidak dikandu
toksik pada sel b
dihid,ropteroat sinte·
Sel normal dan sel k
sama, namun kecepat
ini tentunya berdam
sasaran. Oleh karena
dengan inhibitor dari
1988, Siswandono d~
Melalui studi rancan
modifikasi inhibitor y
reaktif menjadi senya'

c. Pendekatan rasional j
Beberapa contoh keb~
senyawa penuntun

1

!

!

petitif dalam menurunkan
.kan melalui kajian inhibitor
da pasien yang hipersensitif,
I akan menurunkan tekanan
tsaran yang perlu dihambat
latik dekarboksilase (AADC)
dopa menjadi dopamin dari
sin (Ganelin and Roberts,
el yang aktif secara in vitro
~, namun tidak berhasil untuk
alin secara in vivo. Mudah
mernbran sel ternyata simgat
batnya. Disisi lain, kekuatan
log dengan keadaan transisi,
parnhnya.
runkan kadar enzim sasaran
rendah.
Contohnya
nhibitor irreversibel AADC
ngga 90%. Dampaknya dapat
otak, hati dan ginjal pada
karena itu, kadar inhibitor
Bktor yang penting di dalam
mith and Williams, 1988).
api harns memperlihatkan
bagai contoh adalah adanya
mbin, plasmin dan kallikrein
im metabolisme liver P·450
ase juga memiliki spesifisitas
uga halnya dengan tripsin,

,

sebagai enzimADLN
proteolitik
- Perpustakaanhanya
Universitasspesifik
Airlangga untuk protein
mengandung lisin atau arginin pada posisi P1 (Testa, et al. Ed.,
1993).
Trombin berperan pada proses membekuan darah. Metil ester
Na-tosylatedarginine (TAME) adalah senyawa yang
dikembangkan sebagai inhibitor trombin (Sherry, et al., 1965),
Senyawa yang dihasilkan antara lain argatroban, di mana
interaksinya dengan enzim tidak dalam bentuk ikatan
menyerupai substrat, tetapi sebagai ikatan yang menyerupai
inhibitor (Banner dan Hadvary, 1991).
Penghambatan terhadap enzim bukan sasaran yang memiliki
peran biologi beda, dapat mengakibatkan teIjadinya efek samping
yang tidak dikehendaki. Dalam situasi di mana keberadaan enzim
sasaran pada sel induk normal satu lingkup dengan sel kanker
atau sel parasit, maka pengobatan dengan kemoterapi akan
bekerja optimal bila dalam sel induk dan sel parasit dikandung
adanya isoenzim yang berbeda. Contohnya DHFR, inhibitor
secara selektif berinteraksi dengan parasit. Karena dalam sel
induk tidak dikandung adanya enzim sasaran. Sulfonamide
toksik pada sel bakteri dengan cara menghambat enzim
dihid,ropteroat sintetase pada rangkaian biosintesis asam nukleat.
Sel normal dan sel kanker mengandung enzim sasaran yang
sarna, namun kecepatan tumbuh lebih cepat pada sel tumor. Hal
ini tentunya berdampak pada banyaknya kandungan enzim
sasaran. Oleh karena itu sel kanker lebih mudah berinteraksi
dengan inhibitor daripada sel normal (Smith dan Williams ,
1988, Siswandono dan Soekardjo, 1998).
Melalui studi rancangan obat, diharapkan dapat dilakukan
modifikasi inhibitor yang tidak mempunyai gugus fungsional
reaktif menjadi senyawa yang meningkat spesifitasnya.
c. Pendekatan rasional rancangan inhibitor
Beberapa contoh keberhasilan pengembangan inhibitor sebagai
senyawa penuntun dalam rancangan obat antara lain dari
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kelompok enzim ADLN
protease,
oksigenase,
hidrolase,
- Perpustakaan
Universitas
Airlangga fosfodiesterase,
topoisomerase dan kinase (King, 1994). Saat ini sedang
dikembangkan inhibitor dari enzim protein farnesiltransferase
sebagai senyawa barn antikanker (Ohkanda, et al., 2004).
Raneangan inhibitor dilakukan dengan cara mengembangkan
analog inhibitor untuk kepentingan klinik. Proses rancangan
obat dimulai dengan identiflkasi dan karakterisasi enzim sasaran,
struktur substrat serta tipe inhibitor. Perhatian terpusat pada
data tentang struktur substrat, mekanisme kerja enzim, struktur
dari pusat aktif serta topografinya, yang memungkinkan
diperoleh senyawa penuntun. Apabila data informasi enzim target
masih minimal, maka dapat dilakukan perbandingan dengan
struktur enzim terkait yang telah diketahui karakteristiknya.
Penemuan senyawa penuntun diikuti dengan modifikasi struktur
untuk memperoleh turunannya yang lebih poten dengan efek
samping lebih keeil. Beberapa perubahan dapat dimonitori atau
bahkan diilhami dengan teknik komputer grafis dan QSAR
menggunakan statistik (Wermuth, 1996).

Tabel 1. Contoh inhi1
(Sandler da
OBAT
Allopurinol
Acetazolamide,
metazolamide,
diklorofenamide,
etoxzolamide
Trimetoprim, metotrexate,
perimetamine
Glikosidajantung
6-Mercaptopurine,
azatioprine
Captopril, enalapril,
cilazapril
Sultiame
Sodium valproate
Idoxuridine
Cytosine arabinoside (Ara
C), 5- fluoro-2',5
anhidro-cytosine
arabinoside
N -(fosfonoasetiJ)· L·
aspartat (PALA)
Indometasin, ibuprofen,
naproxen
Mikonazole, klotrimazole,
ketoconazole, ticonazole
Benzserazide

Aminoglutetimide
Omeprazole
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Tabel 1. ContohADLN
inhibitor
reversibel
untuk
penggunaan klinik
- Perpustakaan
Universitas
Airlangga
(Sandler dan Smith, 1987)
OBAT

I

ENZIMYANG
DIHAMBAT
Xantin oksidase
Karbonik anhidrase II

Allopurinol
Acetazolamide.
metazolamide,
diklorofenamide,
etoxzolamide
Trimetoprim, metotrexate, Dihidrofolate reduktase
perimetamine
Glikosida jantung
6-Mercaptopurine,
azatioprine
Captopril, enalapril,
cilazapril
Sultiame

Na"', K"', ATP-ase
Riboxyl amidotransferase
Angiotensin-converting
enzyme
Carbonik anhidrase

Sodium vaiproate

Succinic semi-aldehyde
dehydrogenase
Idoxuridine
Tymidine kinase dan
timidilate kinase
Cytosine arabinoside (Ara- DNA, RNA polimerase
C), 5- fluoro·2',5
anhidro-cytosine
arabinoside
N-(fosfonoasetil)-L
Aspartat transkarbamilase
aspartat (PALA)
Indometasin, ibuprofen.
Prostaglandin sintetase
naproxen
Mikonazole, klotrimazole, Sterol 14a.-demetilase dari
ketoconazole, ticonazole
fungi
Benzserazide
AADC (periferal)

Aminoglutetimide

Aromase

Omeprazole

H"', K+ -ATP ase

MODEL HAMBATAN REAKSI...
PIDATO GURU BESAR

PENGGUNAAN
KLINIK
Gout
Glaukoma. anti
konvulsan

Anti bakteri, anti
kanker, agen anti
protozoa
Cardiac-disorder
Terapi anti kanker
Agen anti hipertensi
Anti konvulsan
(epilepsi)
EpiJepsi
Agen anti virus
Agen anti virus dan
anti kanker

Agen anti kanker
Anti radang
Antimikotik
Co-drug dengan
L-dopa dalam
penyakit parkinson
Oestrogen-mediated
breast cancer
Agen anti ulcer
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Tabe1 2. ContohADLN
inhibitor
irreversibel
untuk
penggunaan klinik
- Perpustakaan
Universitas
Airlangga
(Sandler dan Smith, 1987)
OBAT

Sulfonamid
Iproniazid, fenelzin,
isokarboksazid,
tranilsipromide
Neostigmin, eserin, diflos,
benzpirium,
ekotiopate
Penisilin, sefalosporin,
sefamisin,
karbapenem
monobaktam
Arsenik.organik
0-Karbamil· D·serin
D·Sikloserin
Azaserin

,(Vinil GABA (Vigabatrinl
Asam klavulanat,
sulbaktam
u-Difluoromethyl
ornithine E-2
(fluoromethyll
dehydroornithine
Selegiline 1{ - )-deprenil

4-Hidroksiandro
stenedione
5-Fluorourasil

ENZIMYANG

PENGGUNAAN

DIHAMBAT
Dihidropteroat sintetase
MAO

KLINIK
Anti bakteri
Anti depresan

Asetilkolinesterase

Glaukoma,
myastemiagravis

Transpeptidase

Antibiotik

Piruvat dehidrogenase
Alanin rasemase
Alanin rasemase
Formilglisinamide
ribonukleotida
aminotransferase
GABA transaminase
~ -laktamase

Agen anti protozoa
Antibiotik
Antibiotik
Anti kanker

L-Ornithine
decal'boksilase

MAOB

Aromatase
Timidilate sintetase

Epilepsi
Adjuvant to penicillin
antibiotic
Penyakit
tripanosomal dan
parasit lainnya
Co-drug dengan
L-dopa dalam
penyakit
parkinson
Oestrogen-mediated
breast cancer
Anti kanker

Hadirin yang saya muli

Sebelum mengakhi
lagi saya memanjatka
telah berkenan melim
saya dan keluarga, se
semata saya dapat ber,
Pada kesempatan i
rasa terima kasih yan
Republik Indonesia, m
telah memberi keperca
jabatan Guru Besar d
Fakultas Farmasi Uni
Rasa terima kasih!
Prof. Dr.Med. H. P
Universitas Airlangga
Airlangga yang telah
jabatan Guru Besar
lingkungan Senat yang
Khususnya kepada
Airlangga, Prof. Dr. H.
Ketua Senat Fakultas
seluruh anggota Senat
saya menyampaikan t .,
persetujuan dan pengus
Ungkapan rasa teriri
kepada guru-guru saya·
di Sekolah Rakyat Nege
Jakarta; SMA Kanisius,i
Ucapan terima kasih say
di Fakultas Farmasi ~

:1

Airlangga.
Tak lupa rasa te
Prof. Dr.H. Soetarjadi,
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11 untuk penggunaan klinik

~

~T

:etase

PENGGUNAAN
~K

Anti bakteri
Anti depresan

Glaukoma.
myastemiagravis
Antibiotik

Agen anti protozoa
Antibiotik
Antibiotik
Anti kanker

Epilepsi
Adjuvant to penicillin
antibiotic
Penyakit
tripanosomal dan
parasit lainnya
Co-drug dengan
L-dopa dalam
penyakit
parkinson
Oestrogen-mediated
breast cancer
Anti kanker

- Perpustakaan Universitas Airlangga
Hadirin yang sayaADLN
muliakan,

Sebelum mengakhiri orasi saya ini, perkenankanlah sekali
lagi saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang
telah berkenan melimpahkan taufik dan hidayah-Nya atas diri
saya dan keluarga, sehingga dengan ridho dan perkenan-Nya
semata saya dapat berdiri dihadapan sidang yang terhormat ini.
Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan
rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah
Republik Indonesia, melalui Menteri Pendidikan Nasional yang
telah memberi kepercayaan kepada diri saya untuk memangku
jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Kimia Medisinal pada
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
Rasa terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada
Prof. Dr.Med. H. Puruhito, dl:., Sp.BTKV selaku Rektor
Universitas Airlangga dan segenap anggota Senat Universitas
Airlangga yang telah menyetujui pengusulan diri saya dalam
jabatan Guru Besar serta menerima kehadiran saya dalam
lingkungan Senat yang mulia.
Khususnya kepada Dekan Fakultas Farmasi Universitas
Airlangga, Prof. Dr. H. N oor Cholies Zaini, Apt. yang juga selaku
Ketua Senat Fakultas Farmasi Universitas Airlangga beserta
seluruh anggota Senat Fakultas Farmasi Universitas Airlangga,
saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas
persetujuan dan pengusulan saya menjadi Guru Besar.
Ungkapan rasa terima kasih yang tulus saya sampaikan pula
kepada guru-guru saya yang telah mendidik dan mengajar saya
di Sekolah Rakyat Negeri, Sidoarjo; SMP Santa Maria Fatimah,
Jakarta; SMA Kanisius, Jakarta dan SMA Negeri VII, Surabaya.
Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada guru-guru saya
di Fakultas Farmasi dan Fakultas Kedokteran Universitas
Airlangga.
Tak lupa rasa terima kasih saya sampaikan kepada
Prof. Dr.H. Soetarjadi, Apt., Dra. Sri Lestari, (almarhumah) serta
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Prof. Dr.H. Noor Cholies Zaini, Apt., yang telah berkenan
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
membimbing skripsi saya.
Demikian pula saya ucapkan terima kasih kepada
Prof. Drs. Soemadi, Apt., Drs. IGK Artawan, Apt., almarhum serta
Dra. Hj. Andjar Sardjimah Soedjak, Apt., MS. yang telah
mengusulkan saya menjadi staf pengajar pada Bagian Kimia
Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga dan kepada
Drs. Harry Soeharsono, Apt., selaku mantan Dekan Fakultas
Farmasi Universitas Airlangga pada tahun 1975 bersedia
menerima saya sebagai staf pengajar dan selanjutnya pada tahun
1976 telah memberi tugas kepada saya untuk mengikuti Program
Pencangkokan dalam bidang Ilmu Hayati yang dilanjutkan
dengan penugasan mengikuti pendidikan Program Doktor di ITB
pada tahun 1977.
Ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar
besarnya saya sampaikan kepada promotor dan ko·promotor saya,
yaitu Prof. Dr. H. Pringgo Soedigdo (almarhum) dan Prof. Dr. Hj.
Soekeni Soedigdo yang telah membimbing dengan penuh
perhatian, kesabaran serta disiplin yang tinggi.
Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah saya
mengucapkan terima kasih kepada Prof. Drs. Soemadi selaku
mantan Kepala Bagian Kimia Farmasi Universitas Airlangga
beserta para senior saya Drs. Soejatmoko, Apt. (almarhum);
Drs. IGK. Artawan, Apt. (almarhum); Dra. Hj. Andjar Sardjimah
Soedjak, Apt., MS.; Drs. A. Looho, Apt.; Prof. Dr.H. Bambang
Soekardjo, Apt., SD.; Drs. Soedarto, Apt.; dan Drs. Soebahagiana,
Apt.; atas perhatian, kesabaran serta ketekunan di dalam
membimbing dan mengarahkan saya selaku staf junior di Bagian
Kimia Farmasi Universitas Airlangga.
Ungkapan terima kasih saya sampaikan pula kepada
Prof. Drs. Soemadi, Apt., selaku mantan Dekan Fakultas Farmasi
Universitas Airlangga yang pada tahun 1986 memberi
kesempatan kepada saya untuk menjabat sebagai Pembantu
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dosen, karyawan dan
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!l tahun 1975 bersedia
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J.ntuk mengikuti Program
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Program Doktor di ITB
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dan ko-promotor saya,
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Universitas Airlangga
Apt. (almarhum);
Hj. Andjar Sardjimah
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tahun 1986 memberi
bat sebagai Pembantu

Dekan III Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Demikian pula
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saya ucapkan terima kasih kepada Prof. HR. Soedarso
Djojonegoro, dr. dan Prof. H. Bambang Rahino Setokoesoemo, dr.,
selaku mantan Rektor Universitas Airlangga, atas pemberi
kesempatan kepada saya menjabat Dekan Fakultas Farmasi
Universitas Airlangga.
Terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Hj.
Soekeni Soedigdo, Prof. Dr.H. Askandar Tjokroprawiro, dr., SpD.,
KE, Prof. Dr. H. Soehartojo, Drh., MSc., Prof Dr. Hj. Arsiniati
Arbai, dr., Prof. Dr. H. MS. Wijadi, dr. Sp. THT., yang telah
memberi dorongan kepada saya untuk mengusulkan kenaikan
jabatan Guru Besar.
Khususnya kepada para sejawat dosen ex. Laboratorium
Kimia Medisinal: Prof. Dr. H. Bambang Soekardjo, Apt., Su.,
Dr. Siswandono, Apt., MS, Drs: Robby Sondakh, Apt., MS.,
Drs. Suko Hardjono, Apt., MS, Drs. Bambang Tri Purwanto, Apt.,
MS, Ir. Hj. Rully Susilowati, MS., dan Dra. Nuzul Wahyu
Ningdiah, Apt., MSi., yang memberi perhatian, pengertian,
dorongan, bantuan serta suasana kerjasama yang baik, saya
sampaikan ucapan terima kasih. Semoga jalinan kekeluargaan
diantar~ kita, tidak lapuk dimakan usia.
Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada segenap
dosen, karyawan dan seluruh Sivitas Akademika Fakultas
Farmasi Universitas Airlangga yang telah memberi bantuan serta
kerjasama yang amat baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Saya yakini tanpa bantuan dari Bapak-Ibu serta Saudara, maka
jabatan akademik tertinggi ini tidak akan pernah saya peroleh.
Kepada Drs. Didik Hasmono, Apt., MS., selaku ketua panitia,
serta seluruh anggota panitia dan semua pihak yang tidak dapat
saya sebut satu-persatu, yang telah bekerja keras sehingga
upacara penerimaan jabatan ini terselenggara dengan baik, saya
ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya.
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Hadirin yang saya muliakan,
bantuan kalian selama i
SWT selalu membimbing
sholeh dan sholihah ya
bangsa dan agama.
Demikian pidato pen
yang sebesar-besarnya a
apabila ada tutur kata s
di hati.
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Perkenankanlah saya mengenang almarhum ayah saya Bapak
Pramono yang wafat pada tahun 1976 sertaalmarhumah ibu saya
Ibu Soekartini yang wafat pada tahun 1987 serta menghaturkan
terima kasih yang setulusnya kepada beliau yang telah
membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang
yang tidak terbalaskan. Demikian juga saya sampaikan terima
kasih setulusnya kepada almarhumah nenek saya Ibu Sutemi
Djojo Oetomo yang telah ikut membantu selama masa sekolah
saya.
Kepada saudara-saudara saya beserta keluarganya adik
adikku Kol. Mar. (Purn.) Soekelli, dr. Purtjahjo, MARS, Fusida
Hariadi dan Sujamtono, marilah kita syukuri nikmat Allah ini
karena keberhasilan ini tidak terlepas dari bantuan dan doa restu
segenap keluarga.
Ucapan terima kasih setulusnya juga saya sampaikan kepada
mertua saya Bapak Djaswadi Calmarhum) dan Ibu Hj. Srijati serta
nenek Siti Aminah yang telah ikut mendidik saya sekeluarga
dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Begitu juga kepada
saudara-saudara ipar saya yalo'l.g telah memberi dukungan dalam
perjalanan hidup saya sekeluarga, tak lupa saya ucapkan terima
kasih.
Tidak mungkin terlewatkan, ungkapan terima kasih yang
tulus saya sampaikan kepada yang tersayang isteri saya Dra.Hj.
Sri Setyawati, Apt. yang telah mendampingi dalam suka dan duka
selama lebih kurang 27 tahun dalam menjalani kehidupan
bersama. Marilah kita bersyukur atas limpahan nikmat, taufik
hidayah dan barokah Allah SWT kepada kita sekeluarga.
Kepada anak-anakku tersayang Satiti Palupi Purwanto dan
Paramita Purwanto, SPsi. serta menantu saya Hari Subagyo, ST.
dan juga tak mungkin terlewatkan cucuku Siva Allysha Prasanti,
terimalah rasa terima kasih saya atas segala pengertian dan
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beliau yang telah
penuh kasih sayang
saya sampaikan terima
nenek saya Ibu Sutemi
selama masa sekolah

bantuan kalian selama ini dan yang akan datang. Semoga Allah
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SWT selalu membimbing kalian menjadi anak-anak dan cucu yang
sholeh dan sholihah yang berguna bagi keluarga, masyarakat,
bangsa dan agama.
Demikian pidato pengukuhan saya pada hari ini. Terima kasih
yang sebesar-besarnya atas kesabaran hadirin dan mohon maar
apabila ada tutur kata serta perilaku saya yang tidak berkenan
di hati.
Billahitaufik wal hidayah

keluarganya adik
Purtjahjo, MARS, Fusida

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

. bantuan dan doa restu
saya sampaikan kepada
dan Ibu Hj. Srijati serta
r·UO::;HU,~U.~A saya sekeluarga
. Begitu juga kepada
memberi dukungan dalam
lupa saya ucapkan terima
terima kasih yang
isteri saya Dra.Hj.
dalam suka dan duka
menjalani kehidupan
limpahan nikmat, taufikPalupi Purwanto dan
saya Hari Subagyo, ST.
Siva Allysha Prasanti,
segala pengertian dan
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RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI
Nama lengkap
NIP
Tempat dan tanggallahir
Agama
Status Perkawinan
Nama Isteri
Anak

Menantu
Cueu
Pangkat/Golongan/TMT
J abatan Fungsional/TMT

Prof. Dr. H. Purwanto, Apt.
130541900
Kediri, 30 Juli 1947
Islam
Menikah
Hj. Sri Setyawati, Dra., Apt.
2 (dua) orang
1. Paramita Purwanto, SPsi
2. S~titi Palupi Purwanto
Hari Subagyo, ST
1 (satu) orang
Siva Allysha Prasanti
Pembina Utama Muda/IV-e/1
April 2001
Guru Besar/1 Desember 2003

RIWAYAT PENDIDIKAN
1. Pendidikan Dasar dan Menengah

Tahun 1960
Tahun 1963
Tahun 1966

Tamat SR Negeri, Sidoarjo
Tamat SMP Santa Maria Fatimah, Jakarta
Tamat SMA Negeri VII, Surabaya

2. Pendidikan Tinggi
Tahun 1973: Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi Unair
Tahun 1975
Apoteker dari Fakultas Farmasi Unair
Tahun 1983: Doktor Bidang Studi MIPA, Program
Paseasarjana ITB, Bandung
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3. Jabatan

3. Pendidikan Tambahan
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Tahun 1976/1977:
Program Pencangkokan Ilmu Hayati,
ITB
Bimbingan akademik, Unair
Tahun 1980
One Day Seminar on Electrone
Tahun 1983
Microscope, Unair
Profesionalisme Farmasi Wiraswasta
Tahun 1984
Dalam
Pengembangan
Produk
Fitofarmaka, U nair
Akta Mengajar V
Tahun 1985
Penataran Manggala, Bogor
Tahun 1996
Pelatihan Asesor BAN-PT, Jakarta
Tahun 2000
Semiloka Problem Based Learning,
Tahun 2000
Unair

Sekretaris

Tahun 1975-sekarang :
Tahun 1977-sekarang :
Tahun 2000

PENGHARGAAN

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Pangkat dan Golongan
Calon PNS
Penata MudalIII-a
Penata Muda Tk. I/III-b
PenatallII-c
Penata Tk. I1III-d
PembinalIV-a
Pembina Tk. l/IV-b
Pembina Utama MudalIV-c

Tahun 1986
Tahun 2001
Tahun 2003

1 Maret 1975
1 Maret 1976
1 April 1981
1 Oktober 1983
1 Oktober 1985
1 Oktober 1987
1 Oktober 1991
1 April 2001

KARYA

Penelitian
sebagai peneliti JJ~mJJi1!lL1I
Publikasi
sebagai penulis utama
se bagai pen ulis pem

2. Jabatan Fungsional
Asisten Ahli Madya
1 Maret 1976
Asisten Ahli
1 April 1981
Lektor Muda
1 Oktober 1983
Lektor Madya
1 Oktober 1985
Lektor
1 Oktober 1987
Lektor Kepala Madya
1 Oktober 1991
Lektor Kepala
1 September 2000
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3. Jabatan Struktural
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Ilmu Hayati.
IUUlUemlJl(..

Unair
on Electrone
Wiraswasta
Produk

Kepala Laboratorium Kimia Medisinal
Fakultas Farmasi Unair
Pembantu Dekan III Fakultas Farmasi Unair
Dekan Fakultas Farmasi Unair
Sekretaris PKMT-Madya Unair

Learning,

1986-1991
1991·1998
2000·2001

KEANGGOTAAN ORGANISASI PROFESI
Tahun 1975-sekarang
Tahun 1977-sekarang

Based

1986-1991

Tahun 2000

Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI)
Perhimpunan
Biokimia
Indonesia
(PERHIBI)
Asesor Badan Akreditasi N asional
Perguruan Tinggi (BAN-PT)

PENGHARGAAN
Tahun 1986
Tahun 2001
Tahun 2003

Dosen Teladan 1986
Satyalancana Karya Satya 20 Tahun
Alumni Berprestasi Fakultas Farmasi Unair

KARYA ,PENELITIAN/KARYA ILMIAH DAN PUBLlKASI
1985
1987

1976

Penelitian
sebagai peneliti utama
sebagai peneliti pembantu
Publikasi
sebagai penulis utama
sebagai penulis pembantu

18 judul
11 judul
7 judul
41 judul
39 judul
2 judul

981
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