
R1NGKASAN 

ANALISIS DNA TERALKILASI OLEH 1,2-DIMETILHIDRASIN
 

PADA KULTUR L1MFOSlT MANUSIA SETELAH PEMBERIAN
 

EKSTRAK AIR TEH HIJAU (Camellia sinensis)
 

(Djoko Agus P., Noor Cholies Z., Mulja Hadi S., 1997,50 halaman)
 

Karsinogenesis yang disebabkan karena bahan-bahan kimia mulai 

mendapatkan perhatian yang serius diseluruh dunia. Kemajuan dibidang industri 

justru menirnbulkan kekhawatiran terhadap dampak polusi serta darnpak 

produk-produk industri yang memiliki sifat karsinogenik, Telah dilaporkan bahwa 

tiap tahun terjadi peningkatan kasus baru kanker sekitar 3-5 % diseluruh dunia. Hal 

ini menunjukkan bahwa tindakan pencegahan terhadap penyakit kanker masih belum 

efektif. Oleh karena itu, penelitian-peneiitian yang bertujuan untuk mendapatkan cara 

baru pencegahan terhadap penyakit kanker perlu mendapatkan perhatian yang besar 

dari rnasyarakat. 

Penanganan masalah kanker pada saat ini lebih banyak ditujukan pada 

tindakan pengobatan. Padahal peran perkembangan pcngobatan kanker masih jauh 

dari apa yang diharapkan oleh seluruh umat manusia. Hal ini disebabkan karena 

kebanyakan kanker diketemukan sudah dalam fase lanjut, sehingga tindakan 

pengobatan hampir tidak banyak mcnolong, Oleh karena itu tindakan pcnccgahan 

masih merupakan pilihan yang tcrbaik untuk menckan peningkatan kasus baru 

kanker. 

Pcnycbab dari scbagian besar penyakit kanker adalah karena 

terjadinya mutasi pada DNA. Kcmungkinan tcrjadinya mutasi yang discbabkan 

karcna senyawa karsinogenik akan semakin besar apabila gugus alkil dari karsinogen 

mcmbentuk ikatan kovalen dcngan DNA. Jika pcmbentukan metil-DNA in; dapat 

dihambat, maka kemungkinan mutasi akan dipcrkccil dan inisiasi karsinogenik akan 

dapat dicegah. 
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Untuk memecahkan masalah tersebut telah dipilih teh hijau. 

Pemilihan ini didasarknn hasil penelitian-penelitian terdahulu yang melaporkun 

bahwa teh hijau mampu mencegah tumorigenesis. Disamping itu penggunaan tch 

hijau yang sudah menjadi kebiasaan beberapa orang akan memudahkan 

pcnggunaannya yang torus mcncrus dalam jangka waktu lama untuk mcndapatkan 

perlindungan terhadap inisiasi karsinogenik. Oleh karena itu pada penelitian ini akan 

dibuktikan apakah ekstrak air tell hijau dari tumbuhan Camellia sinensis dapat 

mencegahlmenghambat terjadinya alkilasi DNA khususnya pada posisi 0 6 -guanin 

oleh 1,2-dimetilhidrasin. Untuk membuktikan hal tersebut maka telah diJakukan 

pcngukuran banyaknya O"-mctilguanin-DNA pada beberapa sclang waktu tertcntu 

setelah pemberian 1,2-dimetilhidrasin serta mengukur banyaknya 

O"-metilguanin-DNA pada beberapa selang waktu tertentu setelah pemberian ekstrak 

air teh hijau dcngan kadar 1,25 'Yo, 2,5 % dan 5 % bcrsama-sama dcngan 

1,2-dimetilhidrasin. Hasil yang diperoleh adalah bahwa dalam waktu 72 jam kadar 

O"-Illetilguanin yang diberi teh hijau rata-rata separuh lebih kecil dibandingkan tanpa 

teh hijau. llal ini membuktikan bahwa teh hijau berperan dalarn menurunkan kadar 

06-metilguanin. 

Oleh karena amat pentingnya penelitian ini, maka disarankan untuk 

melanjutkan khasiat teh hijau ini pada komponen-komponen lain selain EGCG. 

Disamping itu, penelitian teh hijau dengan tinjauan terhadap pencegahan 

pembcntukan onkogen dari proto-onkogen secara molekuler dengan menggunakan 

PCR dan DNA sequencing merupakan topik yang tidak kalah pentingnya untuk 

diteliti. 

(	 L.P. Fakultas Farmasi Universitas Airlangga; 
022/PPIPD/DPPM/PPIPD!1996, ~7 Juli 1996) 
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