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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Senyawa organotimah(IV) menarik untuk dipelajari, bukan hanya karena struktur

dan sifat kimia dari senyawa ini, tetapi juga karena penggunaannya yang luas.

Diantaranya sebagai antimikroba, pengawet kayu, antioksidan bagi propilena,

stabilizer untuk polivinilklorida, antifouling bagi cat kapal di lautan, katalis

homogen, biosida pertanian, antifungi, dan juga sebagai agen antikanker atau

antitumor. Hal ini membuat senyawa organotimah terus menerus dikembangkan.

(Bonire et al., 1998; Blunden and Hill, 1990; Pellerito and Naggy, 2002; Ruzika

et al., 2002; Gielen, 2003).

Senyawa organotimah adalah senyawa-senyawa yang mengandung sedikitnya satu

ikatan kovalen C-Sn (Karbon-Stanum). Sebagian besar senyawa organotimah

dapat dianggap sebagai turunan dari RnSn(IV)X4-n (n = 1-4) dan diklasifikasikan

sebagai mono-, di-, tri-, dan tetra- organotimah (IV), tergantung pada jumlah

gugus alkil (R) atau aril (Ar) yang terikat.  Anion yang terikat (X) biasanya adalah

klorida, fluorida, oksida, hidroksida, suatu karboksilat atau suatu thiolat (Pellerito

and Nagy, 2002). Pada penelitian ini, telah disintesis beberapa senyawa

organotimah(IV) asetilsalisilat.

Senyawa organotimah(IV) memiliki aktivitas biologi dan sebagian senyawa ini

bersifat toksik, walaupun pada konsentrasi rendah. Aktivitas biologi ini
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ditentukan oleh sifat dasar dan jumlah gugus organik yang terikat pada pusat atom

Sn (Pellerito and Nagy, 2002). Beberapa contoh senyawa organotimah(IV)

karboksilat yang telah disintesis dan menunjukkan sifat antikanker adalah

dibutiltimah(IV) disalisilat, difeniltimah(IV) disalisilat, dan trifeniltimah(IV)

salisilat (Q , 2010). Untuk meneruskan upaya-upaya dalam

menemukan senyawa antikanker yang paling efektif, maka dalam penelitian ini

disintesis beberapa senyawa organotimah(IV) karboksilat dengan asam

asetilsalisilat sebagai asam karboksilatnya yang diharapkan akan mengalami

aktivitas dengan sel kanker tersebut, kemudian mematikannya serta diharapkan

memiliki angka lethal dosis yang kecil. Asam asetilsalisilat dipilih karena

senyawa ini diketahui memilki aktivitas biologi yang tinggi terhadap sel-sel

mahluk hidup dan berguna sebagai obat (Saraswati, 2010).

Pada masa kini berbagai pengobatan konvensional yang umum dilakukan pada

penyakit kanker diantaranya dengan pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi

(Apantaku, 2002). Namun, terapi kanker secara pembedahan tidak dapat

dilakukan khususnya pada sel kanker yang telah menyebar (metastasis), sementara

pengobatan kemoterapi dan radiasi dapat menimbulkan efek samping meskipun

pengobatan kemoterapi mampu mengeluarkan keseluruhan tumor (Hawariah,

1998a). Oleh karena itu, usaha pencarian agen kemoterapi dari bahan dengan efek

samping minimum sangat diperlukan dalam pengobatan penyakit kanker.

Senyawa organotimah(IV) karboksilat dipilih dalam penelitian ini berdasarkan

aktivitas biologisnya sebagai antikanker.

Ada dua teknik untuk mensintesis senyawa organotimah(IV) karboksilat. Teknik

yang pertama adalah dengan reaksi esterifikasi dari senyawa awal organotimah

oksida atau organotimah hidroksida dengan senyawa asam karboksilat yaitu asam
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asetilsalisilat. Sedangkan teknik kedua adalah dengan mereaksikan senyawa awal

organotimah klorida dengan garam karboksilatnya yaitu Na-asetilsalisilat

sehingga terbentuk organotimah asetilsalisilat (Pellerito and Nagy, 2002). Teknik

yang pertama lebih baik, karena memberikan hasil yang tinggi. Prosedur sintesis

senyawa organotimah(IV) asetilsalisilat pada penelitian ini juga merujuk dari

penelitian sebelumnya yakni sintesis dibutilltimah(IV) diasetilsalisilat (Umi,

2005) dan difeniltimah(IV) diasetilsalisilat (Damayanti, 2009).

Pada penelitian ini telah disintesis tiga senyawa organotimah(IV) karboksilat

yaitu: dibutiltimah(IV) diasetilsalisilat, difeniltimah(IV) diasetilsalisilat, dan

trifeniltimah(IV) asetilsalisilat lalu dikarakterisasi dengan spektofotometer IR dan

microelemental analyzer.  Selanjutnya dilakukan uji pendahuluan terhadap sel

kanker leukemia L-1210 dengan membandingkan nilai IC50 masing-masing

senyawa. Penentuan nilai inhibition concentration 50% (IC50) yaitu konsentrasi

zat uji yang dapat menghambat perkembangbiakan sel kanker sebanyak 50%

setelah masa inkubasi 48 jam, yang dilakukan terhadap sel leukemia L-1210.

Sel leukemia L-1210 dipilih karena merupakan sel tumor yang tumbuh cepat

dengan persentase sel hidup cukup tinggi dan memiliki tingkat pertumbuhan

100% (Bulan dkk., 2004). Sel ini diperoleh dari sel limfosit tikus putih betina

jenis DBA (Dilute Brown Non-Agouti Mouse) yang berumur 8 bulan. Dengan

perbandingan, jika suatu zat toksik terhadap sel leukemia L-1210, pada umumnya

bersifat toksik terhadap sel-sel abnormal lainnya (Bulan dkk., 2004). Penelitian

ini sangat penting dilakukan sebagai dasar untuk mengetahui dan membandingkan

kemampuan bioaktivitas masing-masing senyawa organotimah(IV).

B. Tujuan Penelitian
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Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mempelajari cara mensintesis dan mengkarakterisasi senyawa

dibutiltimah(IV) diasetilsalisilat, difeniltimah(IV) diasetilsalisilat, dan

trifeniltimah(IV) asetilsalisilat.

2. Menguji dan membandingkan aktivitas antikanker dari senyawa

dibutiltimah(IV) diasetilsalisilat, difeniltimah(IV) diasetilsalisilat, dan

trifeniltimah(IV) asetilsalisilat terhadap sel leukemia L-1210.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang organologam dan

menambah jenis senyawa organologam yang dapat digunakan dalam bidang

farmasi dan kedokteran yaitu sebagai senyawa antikanker.


