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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Terapi pengobatan doksorubisin digunakan untuk penyakit kanker 

payudara, kanker rahim, kanker tiroid, limfoma, leukimia, kanker prostat, 

kanker serviks, kanker kandung kemih dan kanker bronkus (Marquardt et 

al., 1999). Mekanisme aksi doksorubisin sebagai agen sitotoksik melalui 

interkalasi DNA secara langsung mempengaruhi transkripsi dan replikasi, 

menghambat topoisomerase II yang merupakan enzim yang berfungsi untuk 

replikasi dan perbaikan DNA sehingga dapat menyebabkan apoptosis, 

pengikatan membran sel yang menyebabkan aliran dan transport ion serta 

pembentukan radikal bebas pada sel normal maupun sel kanker melalui 

radikal semiquinon yang bereaksi dengan oksigen (Brunton et al., 2005). 

Penggunaan adriamisin memicu terjadinya kardiomiopati  dan  nefropati 

(Burke et al., 1977). 

Doksorubisin menimbulkan nefrotoksik melalui pembentukan radikal 

bebas yang menyebabkan kerusakan sel pada ginjal (Kaur dan Kumar, 

2012). Efek samping Nefrotoksik doksorubisin ditandai dengan adanya 

glomerulosklerosis, interstisial fibrosis dan albuminuria. Mekanisme 

doksorubisin menyebabkan efek nefrotoksik melalui ikatan dengan reseptor 

membrane sel tubulus proksimal kemudian merangsang enzim NADPH 

yang berada pada mitokondria sehingga membentuk Reactive oxygen 

spesies (ROS). ROS akan merusak sel-sel tubulus proksimal, endotel, 
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membran basalis maupun glomerulus. Sel-sel yang rusak akan membentuk 

debris. Debris akan mengaktifkan makrofag, lewat TLR-4, sehingga 

makrofag mengekspresikan sitokin-sitokin TNF-α1, TGF-β1, IL-1β, IL-6 

dan IL-8 (Hasinoff, 1989; Tamaki et al., 1994: Wang dan Wang, 2001; 

Erlan dan Desmant, 2001 cit Purwanto et al., 2011). Efek toksisitas akibat 

pembentukan radikal bebas dari doksorubisin diminimalkan oleh adanya 

pertahanan enzimatik dalam sel seperti superoksid dismutase dan katalase 

namun dapat ditambahkan dengan antioksidan eksogen (Brunton et al., 

2005). 

Penanggulangan efek samping nefroktisisitas dapat dilakukan dengan 

memberikan agen nefroprotektif dari bahan sintetik dan bahan alam. 

Beberapa bahan sintetik yang dapat digunakan sebelum menggunakan 

doksorubisin yaitu dengan cara  penggunaan nikotinamid  melalui aktivitas 

antioksidan dan  anti inflamasi serta penggunaan fullorenol yang berperan 

sebagai antioksidan untuk melindungi jaringan ginjal dari efek 

nefrotoksisitas akibat doksorubisin (Ayla et al., 2011 ; Injac et al., 2008). 

Selain itu, penggunaan diacerein dosis tinggi dapat melindungi dari efek 

nefrotoksik akibat doksorubisin melalui aktivitas antioksidan dan anti 

inflamasi (Refaie et al., 2015). 

Efek samping nefrotoksik yang ditimbulkan setelah penggunaan 

doksorubisin dapat diminimalkan dengan pemberian agen nefroprotektif 

dari bahan alam yang memiliki aktivitas antioksidan untuk menangkal 

radikal bebas, salah satu bahan alam yang dapat digunakan adalah tanaman 
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bayam merah. Ekstrak etanol bayam merah memiliki senyawa flavonoid 

seperti flavon yang memiliki aktivitas antioksidan. Senyawa flavon dan 

flavonol memiliki aksi yang sama dengan cara mendonorkan elektron dan 

bereaksi dengan radikal bebas untuk diubah menjadi produk yang stabil 

sehingga mengakhiri reaksi berantai radikal bebas serta kadar flavonoid 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekstrak etanol bayam hijau (Putra, 

2015; Alam et al., 2013). Ekstrak etanol daun bayam merah terbukti 

memiliki efek protektif terhadap hepar tikus yang diinduksi doksorubisin 

(Latifah, 2017). 

Penelitian lain menunjukkan bahan alam lain yang dapat 

meminimalkan nefrotokisitas yaitu kumis kucing (Orthosiphon stamineus 

B.)  dan Lepidium sativum. Kandungan fenolat dan flavonoid dalam daun 

kumis kucing memiliki aktivitas sebagai antioksidan dan hasil penelitian 

ekstrak metanol Lepidium sativum mengandung senyawa alkaloid, sterol, 

tanin, flavonoid dan terpenoid yang memiliki aktivitas antioksidan lebih 

signifikan dibandingkan dengan aktivitas antibakteri (Chatoui et al., 2016; 

Pratiwi et al., 2010). Lepidium sativum memiliki efek proteksi terhadap 

ginjal yang diinduksi doksorubisin (Shinde et al., 2010). 

Berdasarkan uraian di atas, adanya kandungan senyawa flavonoid 

dalam daun bayam merah maka daun bayam merah diduga memiliki efek 

nefroprotektif sehingga perlu dilakukan penelitian untuk membuktikan 

apakah ekstrak etanol daun bayam merah dapat meminimalkan efek 

nefrotoksisitas akibat penggunaan doksorubisin.  
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B. Perumusan Masalah 

Apakah ekstrak etanol daun bayam merah mampu menghambat efek 

nefrotoksik pada tikus yang diinduksi doksorubisin? 

C. Tujuan Penelitian 

Membuktikan bahwa ekstrak etanol daun bayam merah mampu 

menghambat efek nefrotoksik pada tikus yang diinduksi doksorubisin. 

D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti ilmiah mengenai 

efek nefroprotektif ekstrak etanol daun bayam merah untuk mengurangi 

efek samping doksorubisin dan pendayagunaan bahan alam sebagai 

pendamping pengobatan kemoterapi. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Bayam Merah 

Bayam (Amaranthus spp. L.) memiliki sekitar 60 jenis, yang masing-

masing jenisnya mempunyai daerah sebar yang sangat luas karena mampu 

hidup di ekosistem yang beragam (Hadisoeganda, 1996). 

a. Klasifikasi 

Menurut klasifikasi dalam tata nama (sistematika) tumbuhan, tanaman 

bayam merah termasuk ke dalam : 

Kerajaan  : Plantae 

Sub Kerajaan : Tracheobionta 

Super divisi  : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 
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Kelas  : Magnoliopsida 

Sub Kelas  : Hamamelidae 

Bangsa  : Caryophyta 

Suku  : Amaranthaceae 

Marga  : Amaranthus 

Jenis  : Amaranthus tricolor L.  

(Dalimartha, 2008) 

b. Morfologi 

Tanaman bayam merah memiliki ukuran daun yang  bervariasi mulai 

dari 16,3 cm
2
 hingga 62,3 cm

2 
(Shukla et al., 2006). Bayam merah memiliki 

bentuk batang yang tegak atau menaik, memiliki cabang yang pendek, 

cabang berasal dari pertengahan batang, daun tanaman bayam merah 

berbentuk oval atau bulat dan memiliki bunga yang bersifat uniseksual. 

Benih bayam merah berwarna coklat kehitaman dan mengkilap (Das, 2013). 

Morfologi tanaman bayam merah dapat dilihat pada gambar 1.  

 

Gambar 1. Morfologi Tanaman Bayam Merah (Aneja et al., 2011) 
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c. Kandungan Kimia 

Kandungan kimia dalam daun bayam merah adalah alanine, arginin, 

asam askorbat, aspartic acid, kalsium, karbohidrat, betakaroten, copper, 

cystine, fat, serat, folacin, asam glutamat, glycine, histidine, iron, 

isoleucine, leucine, lysine, magnesium, methionine, niacin, phenylalanine, 

phosphorus, potasium, proline, protein, riboflavin, rutin, serine, sodium, 

thiamine, threonine, tryptophan, tyrosine, valine, dan zat besi (Stephen et 

al., 2015). Daun bayam merah mengandung senyawa flavonoid seperti 

flavon (Alam et al., 2013). Hasil skrining fitokimia akar bayam merah yang 

diekstraksi menggunakan etanol menunjukkan adanya alkaloid, karbohidrat, 

flavonoid, glikosida, tannin, senyawa fenolik, protein, saponin dan asam 

amino (Aneja et al., 2013) 

d. Khasiat Tanaman 

Ekstrak etanolik daun bayam merah memiliki efek hepatoprotektif dan 

antioksidan (Al-Dosari, 2010). Ekstrak daun bayam merah dapat memiliki 

aktivitas antidiabetik, antihiperlipidemia dan antioksidan (Clemente dan 

Desai, 2011). Penelitian Bihani et al., 2013 menunjukkan bahwa ekstrak 

hidroalkoholik daun bayam merah mengandung glikosida, alkaloid, saponin, 

flavonoid, fenol dan steroid sehingga memiliki aktivitas anti-nociceptive 

dan anti inflamasi. 

2. Flavonoid 

Nefrotoksisitas sebagian besar terkait dengan stres oksidatif dan saat 

ini adanya penelitian mengenai kemungkinan tanaman obat yang memiliki 

sifat protektif pada ginjal yaitu  senyawa flavonoid. Flavonoid memiliki 
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rantai C6-C3-C6 di mana setiap bagian C6 adalah cincin benzena, variasi 

dalam keadaan oksidasi dari bagian C3 sebagai penghubung menentukan 

sifat dan kelas senyawa flavonoid (Dahal dan Mulukuri, 2015). Flavonoid 

adalah kelompok senyawa fenolik terbesar yang terdapat di alam. 

Berdasarkan kerangka karbon strukturnya senyawa flavonoid dibagi 

menjadi enam sub kelompok utama yaitu flavon, flavonol, flavanon, 

flavanol, isoflavon dan antosianidin. Flavonoid cenderung menghambat 

radikal bebas melalui mekanisme yang berhubungan dengan struktur 

kimianya. Flavonoid mempunyai struktur iniflavan dapat befungsi sebagai 

radical scavenger dan pengkhelat logam (Raharjo, 2013). Daun bayam 

merah mengandung senyawa flavonoid seperti flavon (Alam et al., 2013). 

Struktur kimia senyawa flavon dapat dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Struktur Kimia Senyawa Flavon (Dahal dan Mulukuri, 2015). 

Mekanisme kerja dari flavonoid dapat digunakan sebagai antioksidan, 

efek anti trombogenik, anti virus, anti tumor, efek nefroprotektif. Efek 

Nefroprotektif senyawa flavonoid dengan mencegah stress oksidatif pada 

ginjal yang kemungkinan akan meningkatkan kadar GSH (Dahal dan 

Mulukuri, 2015). 
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3. Doksorubisin 

Doksorubisin merupakan golongan antibiotik antrasiklin, senyawa ini 

di isolasi dari jamur Streptomyces peucetiusvar Caesius pada tahun 1960 

(Minotti et al., 2004). Terapi pengobatan doksorubisin digunakan untuk 

penyakit kanker payudara, kanker rahim, kanker tiroid, limfoma, leukimia, 

kanker prostat, kanker serviks, kanker kandung kemih dan kanker bronkus 

(Marquardt et al., 1999). Doksorubisin memiliki struktur kimia yang 

terdapat pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Struktur Kimia Doksorubisin (Minotti et al., 2004) 

Doksorubisin di pasaran tersedia dalam bentuk infus. Dosis yang 

dianjurkan adalah 60-75 mg/m
2
, diberikan sebagai infus intravena yang 

cepat tunggal yang diulang setelah 21 hari. Pemberian doksorubisin 

dianjurkan dengan perawatan untuk menghindari ekstravasasi karena dapat 

menyebabkan inflamasi dan nekrosis. Doksorubisin efektif pada limfoma 

ganas dan digunakan untuk kemoterapi adjuvant metastasi kanker payudara 

(Brunton et al., 2011). 

Mekanisme kerja doksorubisin dalam terapi sebagai agen sitotoksik 

yaitu melalui interkalasi DNA secara langsung mempengaruhi transkripsi 

dan replikasi, menghambat topoisomerasi II yang merupakan enzim yang 
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berfungsi untuk replikasi dan perbaikan DNA sehingga dapat menyebabkan 

apoptosis, pengikatan membran sel yang menyebabkan aliran dan transport 

ion serta pembentukan radikal bebas pada sel normal maupun sel kanker 

melalui radikal semiquinon yang bereaksi dengan oksigen (Brunton et al., 

2005). Penggunaan adriamisin memicu terjadinya kardiomiopati  dan  

nefropati (Burke et al., 1977). 

Doksorubisin menimbulkan nefrotoksik melalui pembentukan radikal 

bebas yang menyebabkan kerusakan sel pada ginjal (Kaur dan Kumar, 

2012). Efek samping Nefrotoksik doksorubisin ditandai dengan adanya 

glomerulosklerosis, interstisial fibrosis dan albuminuria. Mekanisme 

doksorubisin menyebabkan efek nefrotoksik melalui ikatan dengan reseptor 

membrane sel tubulus proksimal kemudian merangsang enzim NADPH 

yang berada pada mitokondria sehingga membentuk Reactive oxygen 

spesies (ROS). ROS akan merusak sel-sel tubulus proksimal, endotel, 

membran basalis maupun glomerulus. Sel-sel yang rusak akan membentuk 

debris. Debris akan mengaktifkan makrofag, lewat TLR-4, sehingga 

makrofag mengekspresikan sitokin-sitokin TNF-α1, TGF-β1, IL-1β, IL-6 

dan IL-8 (Hasinoff, 1989; Tamaki et al., 1994: Wang dan Wang, 2001; 

Erlandan Desmant, 2001 cit Purwanto et al., 2011). 

4. Kreatinin 

Kreatinin adalah produk pemecahan fosfat kreatin dalam otot, pada 

umumnya diproduksi pada tingkat yang stabil oleh tubuh tergantung pada 

massa otot (Zuoet al., 2008). Kreatinin disekresikan oleh ginjal melalui 
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kombinasi filtrasi dan sekresi. Kadar yang lebih besar daripada nilai yang 

telah ditetapkan mengisyaratkan adanya penyakit ginjal. Kreatinin serum 

merupakan indikator kuat bagi fungsi ginjal. Peningkatan kadar serum 

kreatinin dua kali lipat mengindikasikan adanya penurunan fungsi ginjal 

sebesar 50%, demikian juga peningkatan kadar kreatinin serum tiga kali 

lipat merefleksikan penurunan fungsi ginjal sebesar 75% (Rnceus, 2000). 

Kreatinin memiliki struktur kimia yang terdapat pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Stuktur Kimia Kreatinin (Zuoet al., 2008) 

Pemeriksaan kadar kreatinin serum bermanfaat sebagai pemeriksaan 

fungsi filtrasi ginjal. Kadar kreatinin serum berkorelasi dengan Laju Filtrasi 

Glomerulus (LFG) (Widyastiti, 2005). Metode penetapan kreatinin dapat 

dilakukan melalui dua cara yaitu metode kimia (reaksi jaffe) dan enzimatik. 

Pengukuran kreatinin pertama kali dilaporkan oleh Jaffe pada tahun 1886. 

Kemajuan teknologi saat ini banyak dilakukan perkembangan dan 

modifikasi dari metode jaffe untuk mendapatkan pengukuran yang akurat 

(Husdan dan Repoport, 1968).  

Prinsip metode jaffe berdasarkan reaksi kreatinin dengan asam pikrat 

dalam suasana basa menghasilkan kompleks pikrat-kreatinin berwarna 

oranye yang memberikan serapan maksimal pada panjang gelombang 490-
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500 nm  diukur secara spektrofotometri. Metode jaffe memiliki kekurangan 

yaitu kurangnya spesifik karena reagen pikrat mampu bereaksi dengan 

substansi interferensi seperti keton, bilirubin dan obat turunan sefalosporin 

(Marshall, 2012). Metode jaffe memiliki kelebihan yaitu mudah, cepat dan 

jumlah sampel yang digunakan sedikit.  

 

Gambar 5. Reaksi Penetapan Kadar Kreatinin 

Metode enzimatik yaitu suatu metode yang menggunakan enzim 

kreatininase yang akan mengkatalisis konversi kreatinin menjadi kreatin 

(Marshall, 2012). Metode enzimatik lebih spesifik dibandingkan metode 

jaffe. Metode enzimatik tidak terpengaruh dengan substansi interferensi, 

namun metode enzim memiliki kekurangan yaitu lebih mahal, dan 

membutuhkan reaksi yang lebih lama dibandingkan dengan metode lainnya 

sehingga metode tersebut tidak dipergunakan pada laboratorium klinik di 

Indonesia (Widyastiti, 2005). 

5. Blood Urea Nitrogen (BUN) 

Urea adalah produk akhir yang terbentuk di hati ketika protein 

dimetabolisme. Urea dilepaskan oleh hati ke dalam darah dan dibawa ke 

ginjal, kemudian disaring keluar dari darah dan dilepaskan ke dalam urin. 

Proses tersebut berlangsung berkelanjutan, sehingga terdapat nitrogen urea 

yang stabil di dalam darah. Namun, apabila ginjal tidak dapat menyaring 
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produk akhir dari darah disebabkan penyakit atau kerusakan, maka kadar 

urea dalam darah akan meningkat (AACC, 2001). Peningkatan BUN dapat 

disebabkan oleh obat atau logam yang bersifat nefrotoksik yang 

dikategorikan dalam gagal ginjal akut (Renal) (Sacher dan McPherson, 

2004). Rentang normal nitrogen urea dalam darah atau serum adalah 5 

sampai 20 mg/dl , atau 1,8-7,1 mmol urea per liter. Kisaran luas karena 

adanya faktor variasi normal seperti asupan protein, katabolisme protein 

endogen, keadaan hidrasi, sintesis urea hati, dan ekskresi urea ginjal 

(Hosten, 1990).  

Metode yang umum digunakan untuk pengukuran nitrogen urea ada 

dua macam yaitu reaksi diacetyl atau Fearon dan enzimatik. Prinsip metode 

reaksi diacetyl berdasarkan  reaksi kromogen dan urea yang diukur dengan 

alat fotometri, metode ini memiliki spesivitas yang rendah apabila 

dibandingkan dengan pengukuran urea yang spesifik lainnya yaitu metode 

enzimatik (Hosten, 1990). Pengukuran konsentrasi urea menggunakan 

enzim urease yang mengkonversikan urea menjadi amonia. Amonia yang 

dihasilkan oleh urea akan terdeteksi melalui reaksi kimia kolorimetri (Max 

Discovery, 2011).Reaksi pengukuran kadar urea melalui reaksi enzimatik 

pada gambar 6. 

 

Gambar 6. Reaksi enzimatik (Max Discovery, 2011) 
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F. Landasan Teori 

Doksorubisin menimbulkan nefrotoksik melalui pembentukan radikal 

bebas yang menyebabkan kerusakan sel pada ginjal (Kaur dan Kumar, 

2012). Sel-sel yang rusak akan membentuk debris. Debris akan 

mengaktifkan makrofag, lewat TLR-4, sehingga makrofag mengekspresikan 

sitokin-sitokin TNF-α1, TGF-β1, IL-1β, IL-6 dan IL-8 (Hasinoff, 1989; 

Tamaki et al., 1994: Wang dan Wang, 2001; Erlan dan Desmant, 2001 cit 

Purwanto et al., 2011). Nefrotoksisitas akibat doksorubisin dapat 

diminimalkan dengan pemberian agen nefroprotektif melalui aktivitas 

antioksidan dari bahan alam.  

Ekstrak etanol bayam merah memiliki aktivitas antioksidan dengan 

IC50 sebesar 979,44 µg/ml lebih tinggi dibandingkan dengan bayam  hijau 

yang memiliki IC50 sebesar 1581,78 µg/ml (Putra, 2015). Hasil pengujian 

menunjukkan aktivitas antioksidan total  1 gram serbuk kering daun bayam 

merah setara dengan 0,035g/ml asam askorbat (Clemente dan Desai, 2011). 

Senyawa flavon dan flavonol memiliki aksi yang sama dengan cara 

mendonorkan elektron dan bereaksi dengan radikal bebas untuk diubah 

menjadi produk yang stabil sehingga mengakhiri reaksi berantai radikal 

bebas (Alam et al., 2013). Berdasarkan uraian di atas, maka daun bayam 

merah diduga mampu meminimalkan efek nefrotoksik akibat penggunaan 

doksorubisin.  
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G. Hipotesis 

Ekstrak etanol daun bayam merah mampu menghambat efek 

nefrotoksik pada tikus yang diinduksi doksorubisin. 
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