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========================================================== 
Penggunaan monosodium glutamat yang meluas pada 

masyarakat Indonesia khususnya. banyak menimbu1kan 
tanggapan yang simpang siur. Beberapa kelompok menyatakan 
bahwa penggunaannya sebagai penyedap rasa tidak berbahaya 
meskipun dikonsumsi tiap hari. Pemerintah sendiri me1a1ui 
PERMENKES No.722/MENKES/PER/IX/88 memperbo1ehkan penggu
naannya dengan batasan secukupnya. Sedangkan kelompok 
lain mengatakan bahwa penggunaan monosodium glutamat 
setiap hari dapat menyebabkan kanker. 

Diantara kesimpang siuran pendapat tentang 
penggunaan monosodium glutamat ini, Sugimura dan Sato (2) 
pada tahun 1982 te1ah melaporkan adanya hasil pir~lisa 
dari monosodium glutamat yaitu Glu- P1 dan Glu-P2 yaitu 
suatu senyawa amin heterosiklik yang memiliki inti cincin 
imidazol. Senyawa ini masing-masing memiliki nama kimia 
2-amino-6 metil- dipirido[l.2-a:3'.2'-d]imidazol dan 2
aminodipirido(l,2- a:3',2"-d]imidazo1. Senyawa amin 
heterosiklik ini dalam metabolismenya akan dirubah 
menjadi hidroksi1amin heterosiklik oleh enzim-enzim pada 
jaringan mamalia. Derivat N-hidroksi amino inilah yang 
akan berikatan kuat dengan DNA sehingga menyebabkan 
terjadinya mutasi sel. 
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Telah dilakukan uji mutageniksenyawa Glu-P1 dan 
Glu-P2 pada mutan bakteri Salmonella typhimurium strain 
TAS6 dan TA100 yang ternyata memiliki kekuatan mutagenik 
lebih besar dari benzo(a)pyrene. Namun uji mutagenik ini 
memiliki beberapa kelemahan karena dinding sel bakteri 
tidak sama dengan dinding sel mamalia. sehingga absorbsi 
Glu-Pl dan Glu-P2 kedalam sel manusia juga berbeda. 
Dilaporkan bahwa mutasi yang terjadi pada Salmonella ini. 
justru dapat meningkatkan permeabilitas dinding sel 
terhadap molekul-molekul besar (5). Dengan demikian akan 
semakin terjadi perbedaan antara absorbsi pada dinding 
sel manusia dan mutan Salmonella. Keskipun Glu-P1 dan 
Glu-P2 lebih kuat sifat mutageniknya dari benzopyren, 
tetapi apabila penyerapannya kedalam sel tidak baik maka 
tidak akan memberikan efek yang bermakna. 

Dengan mempertimbangkan kelemahan-kelemahan 
penggunaan Salmonella sebagai uji mutagenisitas seperti 
dijelaskan diatas, maka perlu dilakukan suatu metode uji 
yang lebih mendekati keadaan sebenarnya yang terjadi pada 
manusia. Pada penelitian ini akan digunakan uji un
scheduled DNA synthesis yang men.gunakan hepatosit tikus. 
Den.an digunakannya hepatosit tikus diharapkan akan lebih 
dekat pada sistim metabolisme yang terjadi pada manusia. 
Juga membran sel tikus tidak jauh berbeda dengan membran 
sel manusia sehingga absorbsinya dapat dianggap sama~ 

Pada penelitian ini. kultur hepatosit mendapatkan 
6 perlakuan yaitu kelompok 1 sebagai kontrol, kelompok 2 
sebagai pembanding (kontrol positif) dengan penambahan 
hidrazin Hel, kelompok 3: monosodium glutamat tanpa 
pemanasan) kelompok 4 monosodium glutamat dengan 
pemanasan 100 0 e 30 menit, kelompok 5 : monosodium 
glutamat dengan pemanasan 160 0 e 30 menit dan kelompok 6 
: monosodium glutamat dengan pemanasan 240 0 e 30 men~t. 

Suatu senyawa dikatakan bersifat mutagenik apabila 
dipenuhi 2 persyaratan yaitu pada kadar yang makin besar 
terdapat peningkatan unscheduled DNA synthesis yang ber
makna serta paling tidak terdapat satu kadar yang 
memiliki unscheduled DNA synthesis lebih besar dari 
kontrol. 

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh 
hasil bahwa pada monosodium glutamat tanpa pemanasan. 
dengan pemanasan 1000 e, dengan pemanasan 1600 e tidak 
terdapat unscheduled DNA synthesis yang berbeda makna 
dengan meningkatnya kadar. 

Pada pemanasan 240 0 e selama 30 menit, peningkatan 
kadar dari 100, 150 dan 200 ppm terdapat kenaikan 
unscheduled DNA synthesis yang bermakna pada derajat
kepercayaan 1 ~. 

Oleh karen a itu dapat disimpulkan bahwa monosodium 
glutamat tanpa pemanasan, den,an pemanasan 100 0 e, dan 
dengan pemanasan 1800 e tidak memiliki sifat mutagenik 
sedangkan pada pemanasan 240 0 C memiliki sifat mutagenik 
pada kadar 100, 150 dan 200 ppm. 
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