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RINGKASAN 

Modifikasi Struktur Etil p-metoksisinamat Isolat Kaempferia galanga dan Uji Aktivitasnya 
sebagai Kemopreventif Kanker : Penghambat Angiogenesis 

 
Juni Ekowati, Iwan Syahrial Hamid, Tutuk Budiati 

 

Kaempferia galanga Linn. dilaporkan mengandung senyawa yang menurunkan 

produksi PGE2 yaitu etil p-metoksisinamat (EPMS). Berdasarkan struktur kimianya, EPMS 

merupakan golongan senyawa aril propenoat yang terdiri dari cincin aromatis, gugus olefin, 

gugus ester dan gugus metoksi, dimana pada gugus-gugus tersebut dapat dilakukan berbagai 

kemungkinan transformasi gugus fungsi. Selain itu, etil p-metoksisinamat (EPMS) dari 

Kaempferia galanga diketahui mempunyai aktivitas anti inflamasi seperti NSAIDs, Oleh 

karena itu EPMS terpilih sebagai bahan baku kemopreventif kanker yang akan dimodifikasi 

strukturnya sebagai anti angiogenesis.  

Penelitian tahap awal, merubah diperoleh EPMS dari rimpang K. galanga menjadi 

APMS melalui reaksi hidrolisis. Identifikasi senyawa hasil hidrolisis EPMS dilakukan secara 

spektroskopi : UV, IR, 1H-NMR maupun 13C-NMR. Hasil uji  in silico terhadap hasil 

modifikasi struktur EPMS dengan reseptor tirosin kinase (pdb : 1xkk), diketahui nilai 

MolDockScore (E)-3-(4-metoksifenil)-N-(fenilkarbamotioil)akrilamida, (E)-3-(4-

metoksifenil)-N-(4-sulfamoilfenilkarbamotioil)akrilamida, (E)-3-(4-metoksifenil)-N-((4-(N-

(piridin-2-il)sulfamoil)fenil)karbamotioil)akrilamida lebih tinggi daripada EPMS. Oleh karena 

itu pada penelitian ini akan disintesis senyawa-senyawa tersebut.  

Sintesis dilakukan dengan menggunakan iradiasi gelombang mikro menggunakan 

bahan awal p-metoksisinamoil klorida, ammonium tiosianat, dan amina aromatis (anilin, 

sulfanilamida, sulfadiazin). Sintesis dilakukan melalui dua tahap reaksi, yang pertama adalah 

reaksi substitusi nukleofilik antara p-metoksisinamoil klorida dengan amonium tiosianat 

menghasilkan p-metoksisinamoil isotiosianat dan dilanjutkan dengan tahap dua yaitu adisi 

nukleofil antara amina aromatis tersebut dengan p-metoksisinamoil isotiosianat.  Identifikasi 

struktur terhadap 3 senyawa tersebut akan dilakukan secara spektroskopi UV-Vis, Infra 

Merah, 1H-NMR dan 13C-NMR.  

Persentase hasil sintesis senyawa (E)-3-(4-metoksifenil)-N-(fenilkarbamotioil) 

akrilamida dengan iradiasi gelombang mikro 30P dari 400W selama 3 menit sebesar 70%. 
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Kondisi yang sama dilakukan pada sintesis (E)-3-(4-metoksifenil)-N-(4-sulfamoilfenilkarba-

motioil)akrilamida dan (E)-3-(4-metoksifenil)-N-((4-(N-(piridin-2-il)sulfamoil)fenilkarbamo-

tioil)akrilamida, menghasilkan masing-masing = 68% dan 65%.  

Berdasarkan hasil penelitian uji antiangiogenesis terhadap EPMS menunjukkan adanya 

potensi EPMS menghambat pertumbuhan pembuluh darah baru. Pengamatan secara 

makroskopis menunjukkan besar hambatan angiogenesis EPMS dosis 30mg = 51%, dosis 

60mg = 64%, 90mg = 66%. Hasil pengujian senyawa hasil modifikasi struktur EPMS sebagai 

antiangiogenesis pada membran korioalantois TAB juga menunjukkan adanya penurunan 

jumlah pembuluh darah baru dibandingkan dengan membran korioalantois TAB yang 

diinduksi dengan bFGF 60ng tanpa diberi perlakuan sampel. Besar hambatan tergantung dari 

dosis yang diberikan. Senyawa J-1 dosis 30mg = 53%, 60mg = 77%, 90mg = 53%, senyawa J-

11 dosis 30mg = 53%, 60mg = 83%, 90mg = 83%, senyawa J-12 dosis 30mg = 65%, 60mg = 

85%, 90mg = 65%. Hambatan angiogenesis celecoxib dosis 60 mg sebagai pembanding = 

83%.   

Hasil penelitian uji antiangiogenesis terhadap EPMS menunjukkan adanya potensi 

EPMS menghambat pertumbuhan pembuluh darah baru. Pengamatan secara mikroskopis 

menunjukkan besar hambatan angiogenesis EPMS dosis 30mg = 51%, dosis 60mg = 64%, 

90mg = 66%. Hasil pengujian senyawa hasil modifikasi struktur EPMS sebagai 

antiangiogenesis pada membran korioalantois TAB juga menunjukkan adanya penurunan 

jumlah pembuluh darah baru dibandingkan dengan membran korioalantois TAB yang 

diinduksi dengan bFGF 60ng tanpa diberi perlakuan sampel. Besar hambatan tergantung dari 

dosis yang diberikan. Senyawa J-1 dosis 30mg = 62%, 60mg = 72%, 90mg = 64%, senyawa J-

11 dosis 30mg = 67%, 60mg = 73%, 90mg = 71%, senyawa J-12 dosis 30mg = 63%, 60mg = 

71%, 90mg = 72%. Hambatan angiogenesis celecoxib dosis 60 mg sebagai pembanding = 

77%.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, disimpulkan bahwa modifikasi struktur 

EPMS menjadi derivat p-metoksisinamoiltiourea, yaitu (E)-3-(4-metoksifenil)-N-

(fenilkarbamotioil)akrilamida, (E)-3-(4-metoksifenil)-N-(4-sulfamoilfenil-karbamotioil) akril-

amida dan (E)-3-(4-metoksifenil)-N-((4-(N-(piridin-2-il)sulfamoil)fenilkarbamotioil) akril-

amida  dapat dilakukan dengan memanfaatkan  iradiasi gelombang mikro sebagai sumber 

panas. EPMS dan ketiga hasil modifikasinya memiliki aktifitas antiangiogenesis. Dosis 
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optimum J-1, J-11 dan J-12 adalah 60mg dan memiliki potensi hambatan yang setara dengan 

celecoxib 60mg.  
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