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Fraksi dari fraksi n-butanol  daun  J. gendarussa gandarusa terdapat 

12 komponen flavonoid dengan komponen mayor adalah gendarusin A dan 
beberapa komponen minor yang telah diketahui strukturnya yaitu 
gendarusin B, gendarusin C, gendarusin D, dan gendarusin D. Senyawa-
senyawa tersebut mempunyai potensi sebagai anti fertilitas dengan aktivitas 
pencegahan penetrasi spermatozoa melalui mekanisme penghambatan 
enzim hialuronidase. Kelima senyawa gendarusin tersebut termasuk 
kedalam golongan flavanoid C-glikosida yang mempunyai dua gugus gula 
yang terikat pada atom C-6 dan C-8. Struktur dari kelima senyawa tersebut 
termasuk isomer dimana hanya berbeda pada konfigurasi ruang dari gugus 
glikosida dan gugus OH pada cincin glikosida.  

Perbedaan struktur dari kelima senyawa gendarusin tersebut akan 
mempengaruhi sifat kimia fisika, yakni faktor lipofilik, elektronik, dan 
sterik dimana nantinya akan mempengaruhi proses penembusan membran 
dan akan mempengaruhi absorbsi dari kelima senyawa gendarusin serta 
perbedaan tersebut akan mempengaruhi proses interaksi dengan reseptor 
(hialuronidase).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prediksi absorbsi dari 
kelima senyawa gendarusin serta prediksi aktivitas dari kelima senyawa 
gendarusin dalam menghambat enzim hialuronidase.  

Metode yang digunakan untuk prediksi adalah metode in silico 
dengan memanfaatkan peran kimia komputasi, untuk memprediksi absrobsi 
dari lima senyawa gendarusin maka diperlukan penentuan sifat kimia fisika 
terutama faktor lipofilik dan kemudian digunakan hukum 5 Lipinski untuk 
mengevaluasi hasil penentuan faktor lipofilik, prediksi absorbsi juga 
dilakukan dengan menggunakan program ACD/I-Lab online. Prediksi 
aktivitas dari kelima senyawa gendarusin terhadap enzim hialuronidase 
(1FCV) menggunakan simulasi docking dengan menggunakan program 
Molegro Virtual Docker.  
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Pada penelitian ini didapatkan prediksi absorbsi dari senyawa 
gendarusin merupakan absorbsi yang jelek, hal tersebut disebabkan karena 
kelima senyawa gendarusin mempunyai nilai kimia fisika yang sama dan 
tidak memenuhi persyaratan dari hukum 5 Lipinski, yaitu : BM = 534,47, 
LogP = -2,27, umlah H donor (gugus OH dan NH) = 9, jumlah H aseptor 
(atom O dan N) = 4. Hukum 5 Lipinski mempersyaratkan nilai BM<500, 
LogP<5, H aseptor <10, dan H donor <5, sehingga dapat diprediksi 
mempunyai absorbsi yang jelek, hal tersebut juga ditunjang dengan hasil 
prediksi dari ACD/I-Lab, dari prediksi tersebut kelima senyawa gendarusin 
memiliki absorbsi maksimal yang sama yakni 2% dan dikatakan bahwa 
kelima senyawa gendarusin termasuk poor passive absorption due to 
hydrophilicity. 

Simulasi docking menggunakan program Molegro Virtual Docker 
antara kelima senyawa gendarusin dan reseptor hialuronidase (1FCV) 
didapatkan interaksi antara kelima senyawa gendarusin dengan residu asam 
amino dari reseptor hialuronidase serta energi ikatan yang dicerminkan 
dengan nilai rerank score untuk memprediksi aktivitas dari kelima senyawa 
tersebut. Sisi aktif dari reseptor hialuronidase adalah ikatan hidrogen pada 
residu asam amino Asp 111 dan Glu 113, dimana dari keempat senyawa 
tersebut mengikat dua dari sisi aktif reseptor namun pada gendarusin B 
hanya mengikat satu sisi aktif yaitu Asp 111. Rerank score yang 
mencerminkan aktivitas senyawa dimana semakin rendah maka senyawa 
tersebut memiliki aktivitas paling tinggi pada kelima senayawa gendarusin 
didapatkan urutan nilai rerank score dari rendah ketinggi yaitu gendarusin D 
(-90.2925) > gendarusin C (-87.7097) > gendarusin E (-87.4632) > 
gendarusin A (-85.8825) > gendarusin B (-77.8871). Sehingga dapat 
diprediksi bahwa gendarusin D memiliki aktivitas paling tinggi dalam 
menghambat aktivitas hialuronidase. 

Berdasarkan penelitian ini maka disarankan untuk penelitian lanjutan 
secara in vitro untuk mengetahui absorbsi dari kelima senyawa gendarusin 
serta uji in vitro pada masing-masing senyawa gendarusin untuk 
mengetahui potensi penghambatan terhadap enzim hialuronidase. 
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