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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan serta bahan untuk

memperkaya teori dalam melakukan penelitian. Berikut merupakan penelitian

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan

penulis.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ormond dan Freeman (2013),

disebutkan bahwa Pc merupakan fotosensitizer generasi kedua yang memiliki

panjang gelombang maksimal 670-700 nm. Panjang gelombang maksimal ini

memungkinkan bagi Pc untuk berpenetrasi ke jaringan yang lebih dalam

dibandingkan dengan HpD (fotosensitizer generasi pertama). Selain itu, pada

penelitian yang dilakukan oleh Jinling et al. (2001), disebutkan bahwa Pc

tidak mengalami proses absorpsi pada panjang gelombang visible (400-500

nm) seperti halnya HpD, sehingga Pc memiliki tingkat fototoksisitas kulit

yang lebih rendah dibandingkan HpD. Dari kedua penelitian tersebut dapat

disimpulkan bahwa Pc memiliki dua keunggulan jika dibandingkan dengan

HpD sehingga Pc lebih potensial untuk digunakan sebagai fotosensitizer

dalam PDT namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Frackowiak et

al. (2001), Pc membutuhkan formasi kompleks dengan logam karena transisi

logam memungkinkan terjadinya intersystem crossing. Selain itu, logam pada

Pc juga berfungsi untuk meningkatkan kelarutan Pc dalam air (Mantareva et

al., 2016).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak

pada fotosensitizer yang digunakan. Penelitian ini menggunakan

fotosensitizer generasi kedua (Pc) yang sudah diberi tambahan logam berupa

Fe(II) untuk memperbaiki karakteristik fisikokimia Pc tanpa logam maupun

fotosensitizer generasi sebelumnya. Dengan demikian, perlu kiranya peneliti

melakukan penelitian ini.
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B. Landasan Teori

1. Kanker

Kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-

sel pada jaringan tubuh yang mengalami mutasi dan perubahan struktur

biokimia (Wijaya dan Muchtaridi, 2017). Proses pembentukan kanker

biasa dikenal dengan istilah karsinogenesis. Karsinogenesis terjadi

melalui beberapa tahap, yaitu dimulai dari inisiasi, promosi, progresi,

sampai terjadi invasif dan metastasis. Dalam keadaan normal, replikasi

DNA terjadi dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Hal ini terjadi

karena adanya enzim-enzim pengoreksi (proofreading) yang meneliti

untai DNA untuk mencari adanya kesalahan transkripsi dan apabila

ditemukan suatu kesalahan maka basa-basa DNA yang terlibat akan

dipotong dan diperbaiki namun terkadang terjadi kesalahan transkripsi

yang tidak terdeteksi oleh enzim-enzim pengoreksi tersebut. Pada

keadaan ini, satu atau lebih regulator akan mengenali kesalahan tersebut

dan menghentikan sel di titik tersebut dari proses pembelahan. Pada titik

ini, kesalahan dapat diperbaiki, atau sel tersebut diprogram untuk

melakukan bunuh diri yang secara efektif menghambat pewarisan

kesalahan ke sel-sel keturunan. Pada tahap promosi, promotor

merangsang proliferasi sel dengan mengubah fungsi gen regulator,

mengubah bagaimana suatu sel merespon berbagai stimulator kimiawi

atau inhibitor pertumbuhan. Efek suatu promotor pada sel yang telah

bermutasi dapat reversibel apabila pajanan ke promotor tersebut

dihentikan (Corwin, 1997).

2. Terapi Fotodinamik (Photodynamic Therapy)

PDT adalah terapi fotokimia yang digunakan dalam pengobatan

kanker. Dalam penerapannya, PDT memanfaatkan tiga komponen, yaitu

fotosensitizer, sumber cahaya, dan oksigen, yang jika dikombinasikan

akan menyebabkan kematian sel dan jaringan (Manoto dan Abrahamse,

2011).

PDT adalah teknik baru dan sampai saat ini masih terus

dikembangkan sebagai terapi pengobatan kanker dengan memanfaatkan
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sebuah fotosensitizer. PDT memanfaatkan senyawa fotosensitizer

(pewarna nontoksik) yang teraktifasi akibat adanya absorpsi cahaya yang

menginisiasi pembentukan singlet tereksitasi dan kemudian akan

mengalami transisi berupa long-lived triplet tereksitasi. Triplet ini akan

mengalami reaksi fotokimia jika berikatan dengan oksigen dan

membentuk spesies oksigen reaktif (termasuk oksigen singlet) yang dapat

membunuh sel kanker, mikroba patogen, dan jaringan yang tidak

diinginkan (Gambar 2.1). Spesifisitas PDT ada pada akumulasi

fotosensitizer pada jaringan target yang menyebabkan cahaya akan

terlokalisasi pada daerah tersebut (Abrahamse dan Hamblin, 2016).

Gambar 2.1. Mekanisme PDT dalam membunuh sel tumor (Debele et al., 2015)

PDT memiliki tiga langkah dasar. Pertama, cahaya-sensitizing

berupa obat dalam bentuk cairan, krim, atau intravena (fotosensitizer)

digunakan atau diadministrasikan ke dalam tubuh. Kemudian, akan ada

periode inkubasi dalam satuan menit atau hari. Selanjutnya, jaringan

target akan dikenai oleh cahaya yang memiliki panjang gelombang

spesifik yang akan teraktifkan sebagai pengobatan photosensitizing

(Moreira et al., 2012).
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3. Mekanisme Fotofisika dan Fotokimia PDT

Molekul fotosensitizer berada pada posisi singlet jika berada di

ground state karena ia memiliki dua elektron dengan spin yang

berlawanan. Fotosensitizer yang berada dalam kondisi singlet tereksitasi

sangat tidak stabil dan akan kehilangan kelebihan energi baik sebagai

emisi cahaya (fluoresensi) atau produksi panas (konversi internal) namun

fotosensitizer singlet tereksitasi memungkinkan untuk mengalami proses

yang dikenal sebagai intersystem crossing untuk membentuk triplet yang

lebih stabil dengan spin paralel. Molekul fotosensitizer dengan kondisi

triplet dapat kembali ke ground state (dengan memancarkan foton

pendar) tetapi ini merupakan ‘proses terlarang’ dari aturan quantum

selection, sehingga kondisi triplet jauh lebih stabil dan memiliki masa

hidup dengan satuan mikrodetik dibandingkan dengan kondisi singlet

tereksitasi yang hanya memiliki masa hidup dengan satuan nanodetik

saja. Fotosensitizer triplet tereksitasi dapat mengalami dua macam reaksi

yaitu reaksi tipe I dan tipe II. Pada reaksi tipe I, fotosensitizer dapat

bereaksi langsung dengan substrat, seperti membran sel atau molekul,

dan mentransfer proton atau elektron untuk membentuk anion radikal

atau kation radikal. Radikal ini dapat bereaksi lebih lanjut dengan

oksigen untuk menghasilkan spesies oksigen reaktif. Sedangkan pada

reaksi tipe II, triplet fotosensitizer dapat mentransfer energinya langsung

ke molekul oksigen (triplet dalam ground state), untuk membentuk

oksigen singlet. Oksigen singlet merupakan komponen fototoksik yang

digunakan dalam PDT (Chen et al., 2014). Pada kedua tipe tersebut,

reaksi dapat terjadi secara bersamaan dan rasio antara proses ini

tergantung pada jenis fotosensitizer yang digunakan, konsentrasi substrat,

dan oksigen (Abrahamse dan Hamblin, 2016).

Perusakan molekul biologis oleh fotosensitizer diinisiasi oleh

absorpsi cahaya dari komponen fototoksik dan subsekuen pada tahap

eksitasi. Singlet tereksitasi yang terbentuk oleh proses ini dapat berubah

menjadi triplet tereksitasi. Molekul pada daerah tereksitasi berupa fraksi

dalam satuan detik sebelum kehilangan energi akibat kembali ke ground
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state termasuk transfer energi ke molekul lain dan memberi energi

berupa panas atau cahaya. Molekul singlet dan triplet tereksitasi memiliki

reaksi kimia yang sama yaitu cis-trans isomerisasi, fragmentasi, ionisasi,

penyusunan kembali, dan reaksi intermolekuler. Fragmentasi, ionisasi,

dan reaksi intermolekuler memiliki peran penting dalam mekanisme

fototoksisitas. Quantum yield terkait dengan beberapa proses pada tahap

eksitasi. Nilai ini dapat mengukur kemungkinan bahwa proses tersebut

dapat terjadi (Kochevar, 1981).

Gambar 2.2. Jalur reaksi tipe I dan tipe II dalam proses penyerapan cahaya oleh

fotosensitizer (Debele et al., 2015)

Masa hidup kondisi triplet yang panjang memungkinkan cukup

waktu untuk melakukan transfer energi dengan bertubrukan dengan

oksigen molekuler (O2), yang dapat membentuk triplet molekuler dalam

keadaan ground-state. Langkah transfer energi ini mengarah ke formasi

oksigen singlet (1O2) (dan fotosensitizer ground-state), dan reaksinya

disebut sebagai proses fotokimia tipe II. Proses fotokimia tipe I juga

dapat terjadi ketika fotosensitizer tereksitasi mengalami reaksi transfer

elektron yang dapat membentuk reactive oxygen species (ROS) (Gambar

2.2 dan Gambar 2.3). Mekanisme ini mungkin melibatkan akuisisi atau

donasi elektron untuk membentuk radikal kation atau radikal anion.

Radikal anion dapat bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan anion

radikal superoksida. Dismutasi atau reduksi satu elektron dari anion

radikal superoksida memberi hidrogen peroksida (H2O2), yang pada

gilirannya dapat mengalami reduksi satu elektron lagi untuk membentuk
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radikal oxidant hydroxyl yang kuat. Generasi ROS melalui tipe II secara

mekanis lebih sederhana daripada tipe I, dan fotosensitizer yang

digunakan untuk PDT anti kanker diyakini lebih banyak beroperasi

melalui mekanisme tipe II daripada tipe I (Abrahamse dan Hamblin,

2016).

Gambar 2.3. Mekanisme fotofisika dan fotokimia PDT (Abrahamse dan Hamblin,

2016)

4. Senyawa Fotosensitizer

Fotosensitizer adalah senyawa kimia yang diaktifkan oleh cahaya

yang memiliki panjang gelombang spesifik yang mengarah ke

penghancuran tumor (Manoto dan Abrahamse, 2011). PDT

menggunakan fotosensitizer (pewarna tidak beracun) yang diaktifkan

oleh penyerapan cahaya tampak untuk membentuk singlet yang

tereksitasi, diikuti oleh transisi menjadi long-live triplet yang tereksitasi.

Keadaan triplet ini dapat mengalami reaksi fotokimia bersama oksigen

untuk membentuk spesies reaktif oksigen (termasuk oksigen singlet)

yang dapat menghancurkan sel kanker, mikroba patogen dan jaringan

yang tidak diinginkan. Spesifisitas PDT bergantung pada akumulasi

fotosensitizer pada jaringan yang sakit dan juga pengiriman cahaya lokal

(Abrahamse dan Hamblin, 2016). Persyaratan yang harus dipenuhi oleh

fotosensitizer untuk menghasilkan terapi yang efektif di antaranya adalah
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sebagai berikut: (1) toksisitas rendah dalam gelap; (2) fototoksisitas

tinggi saat cahaya diaktifkan; (3) selektivitas dan spesifisitas tinggi

terhadap tumor target; (4) cepat dieliminasi dari tubuh; (5) penyerapan

pada jendela transmisi optik jaringan biologis; (6) nilai quantum yield

dari produksi oksigen singlet tinggi; (7) larut dalam larutan berbasis air;

(8) stabil dalam kondisi fisiologis (Staichu et al., 2013).

Karakteristik ideal fotosensitizer adalah fotosensitizer harus

memiliki tingkat toksisitas dalam gelap yang rendah baik pada manusia

maupun hewan percobaan dan rendah insiden toksisitas administratif

(reaksi alergi). Mereka harus menyerap cahaya dalam panjang

gelombang merah jauh untuk dapat menembus jaringan. Pita absorpsi

pada panjang gelombang yang lebih pendek memiliki penetrasi jaringan

yang lebih rendah dan lebih berpotensi menyebabkan fotosensitivitas

kulit (kekuatan sinar matahari turun di λ > 600 nm) sedangkan pita

absorpsi panjang gelombang yang tinggi (> 800 nm) berarti bahwa foton

fotosensitizer dalam keadaan triplet tidak akan memiliki energi yang

cukup untuk untuk mentransfer energi ke molekul oksigen yang berada

dalam posisi ground state untuk tereksitasi ke keadaan singlet. Mereka

harus memiliki pita serapan yang relatif tinggi (>20.000–30.000

M−1 cm−1) untuk meminimalkan dosis fotosensitizer yang diperlukan

untuk mencapai efek yang diinginkan. Sintesis fotosensitizer harus relatif

mudah dan bahan awal tersedia untuk produksi dalam skala besar.

Fotosensitizer harus berupa senyawa murni dengan konstanta komposisi

dan umur simpan yang stabil, idealnya larut dalam air atau larut dalam

campuran pelarut berair yang tidak berbahaya, dan tidak membentuk

agregat dalam lingkungan biologis karena hal ini akan mengurangi

efisiensi fotokimianya. Selain itu, eliminasi farmakokinetik dari pasien

harus cepat, yaitu kurang dari satu hari untuk menghindari perlunya

perlindungan dari paparan cahaya dan fotosensitivitas kulit yang

berkepanjangan pasca perawatan. Sebaiknya, interval antara injeksi dan

iluminasi pendek agar pengobatan dapat dilakukan dengan rawat jalan

sehingga biaya yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Selain itu, rasa sakit
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pada pengobatan tidak diinginkan, karena PDT biasanya tidak

membutuhkan anastesi atau sedasi berat (Castano et al., 2004).

Fotosensitizer terbagi menjadi beberapa generasi. Photofrin® dan

HpD (Gambar 2.4) adalah fotosensitizer generasi pertama yang memiliki

kompleks monomer, dimer, dan oligomer dalam strukturnya, serta

memiliki panjang gelombang absorpsi maksimum (ɛmax) sebesar 630

nm~3000 M−1 cm−1. Nilai ɛmax ini tergolong rendah dan menujukkan
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5. Phthalocyanine dan Metallo-phthalocyanine

Phthalocyanine (Pc) merupakan fotosensitizer generasi kedua yang

memiliki panjang gelombang maksimal 670-700 nm, dan ɛmax ~ 200,000

M−1 cm−1. Panjang gelombang maksimal ini memungkinkan Pc memiliki

penetrasi jaringan yang lebih besar dibandingkan dengan fotosensitizer

generasi pertama sehingga lebih potensial untuk digunakan sebagai

fotosensitizer dalam PDT (Ormond dan Freeman, 2013).

Dalam penerapannya, Pc membutuhkan formasi kompleks dengan

logam karena transisi logam memungkinkan terjadinya intersystem

crossing (Frackowiak et al., 2001). Selain itu, logam pada Pc juga

berfungsi untuk meningkatkan kelarutan Pc dalam air (Mantareva et al.,

2016). Struktur Metallo-phthalocyanine (MPc) dapat dilihat pada

Gambar 2.5.

Gambar 2.5. Struktur fotosensitizer Metallo-phthalocyanine (MPc) (Torre et al.,

2006)
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C. Kerangka Konsep

Efek samping terapi
antikanker konvensional

Photodynamic Therapy (PDT)

1. Prediksi absorpsi
2. Spektrum absorpsi dan

absorpsivitas molar (ε)
3. Quantum yield oksigen

singlet (Ф∆)
4. Quantum yield fluoresensi

(ФF)
5. Uji stabilitas terhadap

cahaya matahari tidak
langsung

Potensi senyawa Fe(II)Pc sebagai fotosensitizer dalam terapi fotodinamik
(PDT)

diatasi

dengan

terdiri dari

salah satu kandididat

fotosensitizer

Cahaya Fotosensitizer Oksigen

Metallo-phthalocyanine

syarat fotosensitizer

fotosensitizerKarakteristik Fisikokimia
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D. Hipotesis

Maiya (2000) mengungkapkan bahwa struktur makrosiklik tetrapirol

(pengembangan cincin benzene) akan menguatkan absorpsi pada panjang

gelombang yang lebih besar serta dengan adanya penambahan kation logam

juga dapat meningkatkan intersystem crossing sehingga pembentukan singlet

oksigen semakin efisien. Dengan demikian, senyawa Fe(II)Pc memiliki

karakteristik fisikokimia yang baik dan berpotensi sebagai fotosensitizer yang

ideal untuk terapi fotodinamik.

Karakteristik Fisikokimia Senyawa..., Farikh Syakilah, Fakultas Farmasi, UMP, 2019




