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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kanker merupakan salah satu penyakit yang memiliki tingkat insidensi

yang cukup tinggi sampai saat ini. Berdasarkan data Riskesdas (2018),

prevalensi penyakit kanker di Indonesia mengalami peningkatan dari 1,4%

pada tahun 2013 menjadi 1,8% pada tahun 2018 sedangkan menurut WHO

(2018), kasus baru kanker di dunia telah mencapai 18,1 juta kasus dan

terdapat 9,6 juta kematian akibat kanker pada tahun 2018.

Dalam perkembangannya, penanganan penyakit kanker dilakukan

dengan berbagai terapi, di antaranya adalah terapi radiasi, kemoterapi,

pembedahan, dan imunoterapi. Beberapa obat kemoterapi yang paling sering

digunakan adalah antimetabolit, hormon, dan alkilating agent (Kowalak et

al., 2011) namun penggunaan obat kemoterapi dapat menimbulkan efek

samping seperti rambut rontok, mual, muntah, sembelit, kelelahan,

penurunan berat badan, nafsu makan menurun, nyeri, dan perubahan rasa di

lidah (Ambarwati dan Wardani, 2015). Banyaknya efek samping yang

muncul akibat sistem pengobatan kanker secara kemoterapi menyebabkan

para peneliti mulai mencari alternatif terapi baru untuk kanker yang memiliki

selektivitas tinggi dan efek samping lebih minimal, di antaranya adalah terapi

kanker secara fotodinamik atau disingkat dengan PDT (Photodynamic

Therapy).

Dalam pelaksanaannya, PDT melibatkan administrasi agen

fotosensitizer. Fotosensitizer dapat diaktivasi oleh cahaya visible dengan

panjang gelombang 400-760 nm yang selanjutnya akan berakibat pada

penghancuran tumor (Manoto dan Abrahamse, 2011). Sejauh ini

fotosensitizer yang paling sering digunakan seperti hematoporfirin derivatif

(HpD) atau turunan porfirin lainnya memiliki serangkaian kelemahan, di

antaranya adalah pita serapan utama mereka tidak berada di daerah merah

visible sehingga mengakibatkan terjadinya toksisitas yang mengarah pada
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fotosensitivitas kulit. Oleh karena itu, mulai dilakukan pengembangan untuk

mendapatkan fotosensitizer baru (Jinling et al., 2001).

Salah satu senyawa yang memenuhi syarat untuk menjadi sebuah

fotosensitizer dalam PDT dan telah banyak dilaporkan memiliki aktivitas anti

kanker adalah Phthalocyanine (Pc). Pc memiliki daya serap yang tinggi pada

panjang gelombang 670-700 nm sehingga dapat berpenetrasi secara optimal

ke dalam jaringan dengan bantuan cahaya (Ormond dan Freeman, 2013).

Pada umumnya, sifat fisik Pc sangat bergantung pada ion logam pusat.

Penelitian terbaru menyebutkan bahwa Pc membutuhkan formasi kompleks

dengan logam untuk menghasilkan peningkatan intersystem crossing

sehingga produksi oksigen singlet meningkat (Frackowiak et al., 2001).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abernathey et al. (1987),

senyawa phthalocyanine tetrasulfonate tanpa logam memiliki efek

pembunuhan sel yang sangat lemah dalam eksperimen dengan glioblastoma

manusia secara in vitro. Hal ini menunjukkan bahwa logam pusat merupakan

pendukung untuk menjadi fotosensitizer yang baik (Rosenthal, 1991).

Diantara logam yang berpotensi untuk dijadikan fotosensitizer dengan

membentuk kompleks dengan Pc adalah Fe(II). Namun demikian, belum

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai karakteristik fisikokimia pada

Fe(II)Pc yang dapat mendukung dan membuktikan bahwa senyawa Fe(II)Pc

secara fisikokimia memenuhi syarat sebagai fotosensitizer yang dapat

digunakan dalam PDT sebagai terapi anti kanker. Oleh sebab itu, tujuan

penelitian ini adalah mengungkap karakteristik fisikokimia senyawa Fe(II)Pc

yang berpengaruh terhadap kemampuan fotosensitizer dalam membunuh sel

kanker. Karakteristik fisikokimia yang diujikan meliputi prediksi absorpsi,

pengukuran spektrum absorpsi dan absorptivitas molar, pengukuran quantum

yield oksigen singlet, pengukuran quantum yield fluoresensi dan uji stabilitas

terhadap cahaya matahari tidak langsung pada suhu ruang.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan

masalah dari penelitian ini adalah apakah senyawa Fe(II)Pc memiliki

karakteristik fisikokimia yang memenuhi syarat sebagai obat terapi kanker

secara fotodinamik yang meliputi log P, P-gp substrat, karakter spektrum

absorpsi, absorptivitas molar, quantum yield oksigen singlet, quantum yield

fluoresensi, serta kestabilan yang baik di bawah cahaya matahari tidak

langsung pada suhu ruang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari

penelitian ini adalah mengetahui karakteristik fisikokimia senyawa Fe(II)Pc

yang meliputi log P, P-gp substrat, karakter spektrum absorpsi, absorptivitas

molar, quantum yield oksigen singlet, quantum yield fluoresensi, serta

kestabilan di bawah cahaya matahari tidak langsung pada suhu ruang

sehingga dapat diketahui potensinya sebagai kandidat obat terapi kanker

secara fotodinamik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat

berarti dalam perkembangan terapi kanker secara fotodinamik sehingga

masyarakat dapat mendapatkan terapi yang efektif dan selektif dengan efek

samping yang minimal.
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