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ELUSIDASI STRUKTUR KOMPLEKS Fe-RIFAMPISINA DAN PENGARUHNYA 

TERHADAP TOKSISITAS DAN AKTIVITAS HAMBATAN PERTUMBUHAN MIKROBA 

lWidji Soeratri .• Isnaeni .• ilm i IJthiyah, Ekarina R.H., 1990, 57 

halamanJ. 

Ri~ampisina merupakan. salah satu 'obat terpilih dalam 

pengobatan penyakit tuberkulosa. Aktivitas terapetik senyawa 

tersebut dapat ditingkatkan antara lain dengan manipulasi 

molekuler, misalnya dengan pembentukan kompleks dengan logam 

seperti Cu, Ag maupun Fe. 

Kompleks suatu senyawa mempunyai si~at ~isiko-kimia 

koe~isien di~usi, ukuran partikel, kelarutan, dll l yang berbeda 

dengan bentuk bebasnya. Perbeda.an si~at ini be,-tanggung jawab pada 

keterserapan obat yang selanjutnya menentukan ketersediaanhayati 

serta toksisitas obat tersebut. 
Oleh sebab itulah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana perubahan karakter ~isiko-kimia kompleks Fe-ri~ampislna 

dan seberapa besar pengaruh pembentukan kompleks tersebut terhadap 

aktivitas hambatan pertumbuhan mikroba dan hepatotoksisitasnya 

pada tikus. Jadi hasil penelitian ini diharapkan merupakan asupan 

penggunaan rifampisina dalam dosis yang relatif kecil namun 

memberikan e~ek terapi yang setara dan derajat toksisitas yang 

rendah. 

Kompleks Fe-rifampisina dibuat dengan mereaksikan lar~tan 

dalam metanol dari FeCl 3 dan ,-ifampisina pada per-bandingan 2:3 dan 

direfluks selama 4 lempatl jam pada suhu 40°C. Hasil reaksi dip i

sahkan dan dimu,-nikan dengan kromatografi kolom yang ditampung se

tiap 15 ml dan kemurniannya diuji dengan KLT IKromatografi La

pisan Tipis) dan DSC <Di~fe,-ential Scanning Calorimetry). Isolat 

yang sejenis dikumpulkan dan diuapkan. Untuk selanjutnya diten

tukan karakter fisiko-kimianya, aktivitas hambatan terhadap mikro
ba dan toksisitas terhadap organ hati tikus. 

Penetapan parameter ~isiko-kimia dilakukan dengan anal isis 

te,-mik lOSe dan DTG - Di'FFerential ThermiqueGrallimetr,v l, 

analisis spektroskopik linframe,-ah, ultraviolet dan difraksi sinar 
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-x). Sedangkan penentuan kuantitati~ penyusun kompleks ditentukan 

dengan AAS (fltomis Absor t i en SpectriFotometr>') , A,-gentomet.-y dan 

Spect.-o+otomet.-y UV-Vis. 

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa dengan me.-eaksikan 

la.-utan Fe dan .-i~ampisina dalam pe.-bandingan 2:3 akan dipe.-aleh 

2 (dual senyawa komp leks yang be.-wa.-na kuni ng keeok latan 

(Kompleks II dan merah kehitaman (kompleks II). Kebe.-adaan senyawa 

kompleks te.-sebut ditandai dengan nilai tetapan stabilita yaitu 

1,77. 104 Ilmol yang ditentukan seea.-a konduktometri • 

Da.-i anal isis +isiko-kimia te.-bukti bahwa bahwa kompleks I dan 

II be.-bentuk amo.-+ dan be.-ada dalam bentuk garam kompleks kinon 

klo.-ida dengan perbandingan molekul antara Fe-.-i+ampisinakinon-Cl 

adalah 1:1:2 ( kompleks I) dan 2:2:5 ( kompleks II I. 8aik kom

pleks I maupun kompleks II mempunyai spektog.-am UV dan IR, te.-

mog.-am dam di+raktogram yang spesi+ik. 

Pengujian aktivitas senyawa kompleks I, II dan eampuran I dan 

II dilakukan dengan menentukan potensi antimikroba terhadap 

sarcina Iuti ee dan Bec i l l uss subt.ilis iJTCC 663::; dengan media aga,

kaldu. Penanaman inokulum dilakukan dengan eetak langsung 

(diameter lubang 8 em I dan pengukuran potensi dilakukan terhadap 

baku ri+ampisina 

Hasil pengujian membuktikan bahwa pada konsentrasi yanq sarna.. - . 

daya ham bat kompleks Fe-"i~ampisina I dan II te,-hadap Sarei"-1-" 

lutea lebih keeil dibandingkan Bacillus subtilis. F'engamatan 

dae.-ah hambatan senyawa kompleks membuktikan bahwa potensi 

kompleks I > kompleks II > kompleks eampu.-an I dan II • 
Pengujian toksisitas senyawa kompleks dilakukan dengan 

menetapkan aktivitas se.-um t.-ansaminase pada tikus putih setelah 

pember ian ri~ampisina dan kompleks Fe-.-i~ampisina 56 mg/kg 88 

selama 14 ha.-i be.-tu.-utan 

Hasil penelitian membuktikan bahwa nilai SGOT dan SGPT kedua 

perlakuan tersebut menunjukkan peningkatan titer SGOT dan SGPT 

yang tidak bermakna terhadap kontrol. Sedangkan da.-i irisan hati 

te.-lihat bahwa baik .-i~ampisina maupun kompleks I menunjukkan 

adanya hepatotoksisitas hingga tara~ nek.-osis. 

(L.P. Fakultas Farmasi Universitas Airlangga 

No.307jP4MjDmUEJ)XXljl990, 25 !.lei 1990) 
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