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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Doksorubisin merupakan antibiotik golongan antrasiklik yang banyak 

digunakan untuk terapi berbagai macam jenis kanker seperti leukemia akut, 

kanker payudara, kanker tulang dan ovarium (Chids et al., 2002). Doksorubisin 

dapat menyebabkan kardiotoksisitas dan hepatotoksisitas pada penggunaan jangka 

panjang. Efek tersebut menyebabkan penggunaannya secara klinis menjadi 

terbatas. Efek samping pada pemakaian kronisnya bersifat ireversibel, termasuk 

terbentuknya cardiomyopati, hepatotoxic, nefrotoksik, congestive heart failure 

(Minotti et al., 2004; Ekowati et al., 2013; Raskovic et al., 2011; Purwanto et al., 

2011).  

Berbagai penelitian mengenai mekanisme kerja doksorubisin telah 

dilakukan. Antibiotik antrasiklin seperti doksorubisin memiliki mekasnisme aksi 

sitotoksik melalui empat mekanisme, yaitu: (1) penghambatan topoisomerase II, 

(2) interkalasi DNA sehingga mengakibatkan penghambatan sintesis DNA dan 

RNA, (3) pengikatan membran sel yang menyebabkan aliran dan transport ion, (4) 

pembentukan radikal bebas semikuinon dan radikal bebas oksigen melalui proses 

reduktif yang diperantarai enzim (Brunton et al., 2008). Mekanisme toksisitas 

kronis doksorubisin kemungkinan diperantarai oleh konversi metabolit 

doksorubisin menjadi doksorubisinol yang melibatkan berbagai enzim, antara lain 

karbonil reduktase. Mekanisme utama toksisitas doksorubisin terjadi karena 
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interaksinya dengan besi dan pembentukan reactive oxygen species (ROS) yang 

merusak makromolekul sel (Minotti et al.,2004) 

Doksorubisin pada bentuk semikuinon telah dilaporkan memberi peran 

yang besar terhadap efek hepatotoksik. Bentuk semikuinon tidak stabil pada 

kondisi aerobik, karena dapat menghasilkan radikal superoksid anion dengan cara 

bereaksi dengan molekul oksigen (Ekowati et al., 2013 ; Kalender et al., 2005). 

Produk semikuinon dari doksorubisin merupakan metabolit yang toksik ketika 

bereaksi dengan molekul oksigen dan menginisiasi reaksi berantai yang 

memproduksi reactive oxygen species (ROS). Generasi dari ROS dan peroksidasi 

lipid telah terbukti bertanggungjawab pada kasus doksorubisin dalam 

menyebabkan kardiotoksisitas dan hepatotoksisitas (Raskovic et al., 2011). 

Doksorubisin juga mengaktivasi fosfolipase melalui lipid peroksidase yang padat 

merangsang pelepasan ion Ca
2+

 serta ALT dan menyebabkan kematian sel hati 

(Hozayen et al., 2014; Ogawa et al., 1987). 

Salah satu upaya pencegahan efek samping doksorubisin akibat adanya 

ROS yaitu dengan pemberian bahan alam. Ekstrak etanol herba alfalfa memiliki 

senyawa aktif antara lain flavonoid, kumarin dan alkaloid (Susilowati et al., 

2014). Menurut penelitian Rana et al (2010), ekstrak alkohol akar alfalfa memiliki 

aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 100,38 µg/mL. Penelitian Widyowati et al 

(2014) menyatakan bahwa ekstrak etanol herba alfalfa memiliki aktivitas 

antioksidan dengan nilai IC50 sebesar 59,339 µg/mL dan senyawa yang diduga 

berkhasiat sebagai antioksidan adalah flavonoid. Mekanisme Flavonoid sebagai 
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antioksidan berhubungan dengan kemampuannya mendonorkan atom hidrogen 

pada radikal bebas sehingga radikal bebas dapat berkurang (Sandhar et al., 2011).  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

efek hepatoprotektif ekstrak etanol herba alfalfa pada mencit yang diinduksi 

doksorubisin. Dengan adanya aktivitas antioksidan ekstrak etanol herba alfalfa, 

maka diduga herba alfalfa mampu mengambat efek hepatotoksik pada mencit 

yang diinduksi doksorubisin. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan pada penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah doksorubisin yang diberikan dengan dosis 0,14 mg/20 g  BB  pada 

hari ke- 1, 5, 9 dan 13  mampu menyebabkan efek hepatotoksik pada mencit 

galur Swiss? 

2. Apakah ekstrak etanol herba alfalfa mampu menghambat efek hepatotoksik 

pada mencit yang diinduksi dengan doksorubisin? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Membuktikan efek hepatotoksik doksorubisin dosis 0,14 mg/20 g BB yang 

diberikan pada hari ke-1, 5, 9 dan 13 pada mencit galur Swiss 

2. Membuktikan efek ekstrak etanol herba alfalfa dalam menghambat efek 

hepatotoksik pada mencit yang diinduksi doksorubisin. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai aktivitas 

farmakologi ekstrak etanol herba alfalfa, terutama untuk menghambat 

hepatotoksik akibat pemberian doksorubisin. Ekstrak etanol herba alfalfa 

selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai terapi kombinasi dengan 

doksorubisin dalam pengobatan kanker unyuk mengurangi efek samping 

doksorubisin. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Doksorubisin  

Doksorubisin adalah suatu antibiotik golongan antrasiklin yang paling 

banyak digunakan pada berbagai macam jenis kanker seperti leukemia akut, 

kanker payudara, kanker tulang dan ovarium (Childs et al., 2002). 

Mekanisme aksi doksorubisin dapat berinterkalasi dengan DNA melalui 

enzim topoisomerasi II sehingga menghambat replikasi dan transkripsi DNA 

menjadi RNA. Interkalasi ini menyebabkan penghambatan siklus DNA pada 

fase G1 dan G2 kemudian diikuti apoptosis (Minotti et al., 2004). 

Dosis lazim penggunaan doksorubisin yaitu 60-75 mg/mL sebagai 

dosis tunggal secara iv selama 21 hari. Penggunaan doksorubisin 

menyebabkan beberapa efek samping seperti mielosupresi dan 

kardiotoksisitas, alopesia, hiperpigmentasi kuku dan kulit, dan onikolisis. 

Reaksi kulit yang disebabkan oleh radioterapi dengan pemberian 

doksorubisin. Terkadang efek lain yang di timbulkan, mual akut muntah, 
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mukositis, ulserasi dan nekrosis kolon, kadang anoreksia, diare, 

flebosklerosis, muka memerah, selulitis berat, vesikasi, nekrosis jaringan, 

eritema pada tempat injeksi dan hipersensivitas (KemKes, 2012). 

 

Gambar 1. Struktur Kimia Doksorubisin (Minotti et al., 2004) 

Struktur doksorubisin (gambar 1) memiliki dua bagian, yaitu bagian 

gula dan bagian aglikon. Bagian aglikon doksorubisin terdiri dari cincin 

tetrasiklik dengan bagian kuinon-hidroksi yang berdekatan pada cincin C-B, 

pada cincin D C-4 memiliki cabang metoksi, dan rantai samping pendek pada 

C-9 dengan karbonil pada C-13. Bagian gula yang disebut daunominsin, 

diikat secara glikosidik dengan C-7 cincin A dan terdiri dari 3-amino-2,3,6-

trideoksi-L fukosil (Minotti et al., 2004).  

Doksorubisin dimetabolisme di hati. Semua golongan antrasiklin 

dikonversi menjadi intermediet alkohol aktif yang berperan penting dalam 

aktivitas terapeutik. Doksorubisin dengan cepat masuk ke dalam hati, ginjal, 

paru-paru dan limpa. Klirens doksorubisin diperlambat pada pasien disfungsi 
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hepar dan perlu dilakukan pengurangan dosis 50% dari dosis normal (Brunton 

et al., 2008).  

Toksisitas kronis doksorubisin kemungkinan diperantarai oleh 

konversi metabolik doksorubisin menjadi doksorubisinol yang melibatkan 

berbagai enzim antara lain karbinol reduktase. Mekanisme utama toksisitas 

doksorubisin terjadi karena interaksinya dengan besi dan pembentukan 

reactive oxygen species (ROS) yang merusak makromolekuler sel (Minotti et 

al., 2004). Generasi dari ROS dan peroksidasi lipid telah terbukti 

bertanggungjawab pada kasus doksorubisin dalam menyebabkan 

kardiotoksisitas dan hepatotoksisitas (Raskovic et al., 2011). 

Berbagai penelitian mengenai mekanisme kerja doksorubisin telah 

dilakukan. Antibiotik antrasiklin seperti doksorubisin memiliki mekanisme 

aksi sitotoksik melalui empat mekanisme yaitu: penghambatan topoisomerase 

II, interkalasi (menyisip) DNA sehingga mengakibatkan penghambatan 

sintesis DNA dan RNA, pengikatan membran sel yang menyebabkan aliran 

dan transport ion serta pembentukan radikal bebas semikuinon dan radikal 

bebas oksigen melalui proses yang tergantung besi dan proses reduktif yang 

diperantarai enzim (Bruton et al., 2005). 

2. Herba Alfalfa (Medicago sativa L.) 

a. Deskripsi 

Tanaman alfalfa merupakan tanaman kacang-kacangan yang tumbuh 

di berbagai kondisi iklim, dengan kemampuan adaptasi yang cukup baik, 

sehingga tersebar di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman ini 
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mulai dibudidayakan, paling banyak di daerah Jawa Tengah (Astawan dan 

Kasih, 2008). 

Alfalfa adalah tanaman tahunan berupa herba berakar (akarnya dapat 

mencapai 4,5 meter) bercabang dan membentuk rhizome, tahan temperatur 

tinggi tetapi tidak tahan kelembaban tinggi. Alfalfa mempunyai batang 

mendatar, menanjak sampai tegak, berkayu dibagian datar, cabang-cabang 

di bagian dasar dan menanjak setinggi 30-120 cm, satu tangkai berdaun 

tiga (“trifoliate”), tangkai daun berbulu. Bunga berbentuk tandan yang 

rapat berisi 10-35 bunga, mahkota berwarna ungu atau biru jarang 

berwarna putih (Rahmayanti dan Sitanggang, 2006). Morfologi herba 

alfalfa dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

  a b   
Gambar 2. Tanaman Alfalfa (a) Tanaman Alfalfa yang belum berbunga, (b) Tanaman 

Alfalfa yang sudah berbunga 

 

b. Klasifikasi 

Klasifikasi tanaman alfalfa menurut USDA (2011): 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnolyophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 
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Ordo  : Fabales 

Famili  : Fabaceae 

Genus  : Medicago 

Species : Medicago sativa L. 

Nama daerah : Alfalfa, Buffalo herb, Lucerne, Purple medic, Jatt, Kaba 

Yonca, Mielga, Musu, Saipilika dan Yonja. 

c. Kandungan senyawa aktif dan manfaat tanaman alfalfa 

Alfalfa banyak mengandung klorofil. Alfalfa juga banyak 

mengandung berbagai macam zat aktif yang mampu meningkatkan 

antibodi dan berkhasiat sebagai antioksidan. Senyawa yang terkandung 

dalam alfalfa antara lain adalah vitamin (betakaroten, vitamin A, vitamin 

B1, vitamin B2, vitamin B12, vitamin B6, niasin, asam folat, kolin serta 

vitamin K, C, D dan E), mineral (kalsium, besi, magnesium, kromium, 

iodium, fosfor, zink, sodium), asam amino (adenine, adenosine, asam 

aspartat, tirosin, valin, glisin, guanil) dan enzim (amylase, lipase, protease) 

(Rahmayanti dan Sitanggang, 2006). Penelitian Susilowati et al (2014) 

juga menyatakan bahwa ekstrak etanol herba alfalfa mengandung 

flavonoid sebanyak 8,13%, alkaloid sebanyak 48,86 ppm dan kumarin 

sebanyak 229, 83 ppm.  

Alfalfa memiliki kandungan kimia penting seperti pati, karbohidrat, 

protein (histon dan L-lisin, L-arginin, aspartat dan asam glutamate) dan 

asam amino non protein (L-canaverin), tannin, pectin, amina, triterpen 

glikosida, karotenoid, basa purin. Selain itu, herba alfafa juga mengandung 
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senyawa flavon, alkaloid, tannin dan senyawa fenolik, apegenin, glikosida 

(Joy dan George, 2014; Golawska et al., 2010). Tanaman ini juga memiliki 

2-3 % saponin, flavon, sterol, turunan kumarin, flavonoid (Jasjeet et al., 

2011; Susilowati et al., 2014; Fazliza, 2013). 

3. Hepatotoksik Doksorubisin 

Hati merupakan salah satu organ tubuh yang besar dan merupakan 

pusat metabolisme tubuh manusia. Organ ini memiliki fungsi yang kompleks, 

diantaranya mempunyai peranan dalam memetabolisme karbohidrat, protein, 

lemak, vitamin dan obat-obatan (Ganong, 2008). Hepatotoksisitas merupakan 

komplikasi potensi obat yang paling sering dijumpai dalam resep Hal ini 

mungkin dikarenakan peran hati dalam memetabolisme obat (Minotti et al., 

2004). 

Doksorubisin adalah antibiotik golongan antrasiklin yang sangat 

efektif dan banyak digunakan untuk terapi berbagai jenis tumor dan 

keganasan hematologi pada manusia (Frias et al., 2009). Doksorubisin dalam 

bentuk kuinon memiliki peran dalam mekanisme efek hepatotoksik 

doksorubisin. Semikuinon tidak stabil pada kondisi aerobik, karena adanya 

reaksi radikal anion superoksid dengan molekul oksigen (Kalender et al., 

2005). Salah satu kerusakan hati yang paling jelas yang dihasilkan dari 

penggunaan doksorubisin adalah kemampuan obat untuk menghasilkan 

radikal bebas dan mengurangi mekanisme pertahanan antioksidan (Sliai, 

2015). Generasi dari ROS dan peroksidasi lipid telah terbukti 

bertanggungjawab pada kasus doksorubisin dalam menyebabkan 
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kardiotoksisitas dan hepatotoksisitas (Raskovic et al., 2011 ; Hozayen et al., 

2014). 

Toksisitas pada hepar dapat dievaluasi melalui pengukuran kadar 

ALT, AST dan GGT. Pemberian doksorubisin terbukti meningkatkan kadar 

ALT dan AST pada darah tikus yang menunjukan adanya kerusakan hepar 

(Salouege et al., 2014 ; Ekowati et al., 2013). Penyebab doksorubisin dapat 

menyebabkan efek kardiotoksik dan hepatotoksik diduga terkait dengan 

formasi radikal bebas dan stres oksidatif (Raskovic et al., 2011). 

Doksorubisin memiliki gugus quinon yang mampu menghasilkan 

radikal bebas baik pada sel normal maupun sel kanker. Doksorubisin dapat 

membentuk intermediate radikal semikuinon, yang dapat bereaksi dengan 

oksigen menghasilkan radikal anion superoksida, yang selanjutnya akan 

menghasilkan hidrogen peroksida dan radikal hidroksil yang menyerang DNA 

dan mengoksidasi basa pada DNA (Brunton et al., 2008). 

Pembentukan ROS dalam mitokondria diawali dengan satu elektron 

dari cincin C doksorubisin bereaksi dengan oksigen dibantu dengan enzim 

NADPH (sitokrom P450, mitochondrial NADPH reductase, xanthine 

dehydrogenase, endothelial nitric oxide synthase) menghasilkan ROS seperti 

anion superoksida dan hidrogen peroksida. Siklus semikuinon dapat 

mengoksidasi ikatan antara cincin A dan daunosamine menghasilkan 7-

deoksiaglikon yang dapat meningkatkan solubility lipid, interkalasi aglikon 

dalam membran biologi dan bentuk ROS merupakan target sensitivitas 

(Minotti et al., 2004). 
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4. SGOT dan SGPT 

SGPT merupakan enzim yang banyak di temukan di sel hati serta 

efektif untuk mendiagnosa destruksi hepatoseluler. SGOT merupakan enzim 

mikrondria yang berfungsi mengkatalis perpindahan bolak-balik gugus amino 

dari asam aspartat ke asam α-oksaloasetat membentuk asam glutamat dan 

oksaloasetat (Sutedjo, 2006). 

Peningkatan SGOT dan SGPT akan menunjukkan jika terjadi 

kerusakan atau radang pada jaringan hati. Namun, SGPT lebih spesifik 

terhadap kerusakan hati dibanding SGOT. Hal ini dikarenakan SGPT 

utamanya berada di hepar. Hepatosit pada dasarnya adalah satu-satunya sel 

dengan konsentrasi SGPT yang tinggi, sedangkan ginjal, jantung, dan otot 

rangka mengandung kadar sedang. SGPT dalam jumlah yang lebih sedikit 

dijumpai di pankreas, paru, limpa, dan eritrosit. Sebaliknya, SGOT banyak 

dijumpai di jantung, otot rangka, ginjal, dan otak sehingga kurang spesifik 

sebagai parameter fungsi hati. Dalam hepatosit, SGPT ditemukan secara 

eksklusif dalam sitosol, sedangkan isoenzim SGOT berada pada mitokondria 

dan sitosol (Schomaker et al., 2013). SGPT mempunyai dua koenzim, yaitu 

GPT1 dan GPT2. GPT1 ini diekspresikan utamanya pada ginjal, hati, lemak, 

dan jaringan jantung, sedangkan GPT2 banyak diekspresikan pada otot, 

lemak, otak, dan jaringan ginjal (Ozer et al., 2008).  

Pengukuran aktivitas transaminase terbukti paling praktis. 

Transaminase termasuk SGPT dan SGOT. Sebagian besar SGOT terdapat di 
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hati dan otot rangka, lainnya tersebar ke seluruh jaringan, sedangkan SGPT 

sebagian besar terdapat di hati. Oleh karena itu, SGPT merupakan petunjuk 

yang lebih spesifik terhadap adanya nekrosis hati daripada SGOT (Yang et 

al., 2014; Zimmerman, 1978). 

Enzim SGOT dan SGPT mencerminkan keutuhan atau intergrasi sel-

sel hati. Adanya peningkatan enzim hati tersebut dapat menceminkan tingkat 

kerusakan sel-sel hati. Makin tinggi peningkatan kadar enzim SGOT dan 

SGPT maka semakin tinggi pula tingkat kerusakan sel-sel hati (Cahyono, 

2009). Kerusakan membran sel menyebabkan enzim SGPT dan SGOT keluar 

dari sitoplasma sel yang rusak dan jumlah meningkat  dalam darah sehingga 

dapat menjadikan, indikator kerusakan hati (Ronald, 2004). 

 

F. LANDASAN TEORI 

Pemberiaan doksorubisin kepada hewan uji dapat menyebabkan efek 

samping, salah satunya adalah hepatotoksik (Ekowati et al., 2013 ; Hozayen et al., 

2014). Doksorubisin menyebabkan ketidakseimbangan antara Reactive Oxygen 

Species (ROS) dan antioksidan. Salah satu kerusakan hati yang paling jelas yang 

disebabkan dari penggunaan doksorubisin adalah karena kemampuan obat untuk 

menghasilkan radikal bebas dan mengurangi mekanisme pertahanan antioksidan 

(Sliai, 2015).  NADPH-dependent mengubah doksorubisin menjadi radikal bebas 

semikuinon yang dapat membentuk Reactive Oxygen Spesies (ROS) termasuk 

superoksid, radikal hidroksil dan hidrogen peroksida. Radikal bebas tersebut dapat 

merusak membran hati dan merangsang pelepasan ALT. Doksorubisin juga dapat 
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mengaktivasi fosfolipase melalui lipid peroksidase yang padat merangsang 

pelepasan ion Ca
2+

 serta ALT dan menyebabkan kematian sel hati (Hozayen et al., 

2014). 

Pengobatan dengan doksorubisin dapat menginduksi perubahan 

histopatologi hati, termasuk gangguan yang ditandai pada susunan hepatik, 

degenerasi hepatosit, pelebaran sinusoid, nekrosis dan vacuolasi (Siliai, 2015; El-

Sayyad dkk, 2009). Data saat ini menunjukkan bahwa kerusakan hati yang 

disebabkan oleh doksorubisin oleh kemungkinan cedera oksidatif (Siliai, 2015). 

Kalender et al., (2005) menemukan bahwa pemberian doksorubisin 5 mg/kgBB 

selama 6 minggu menyebabkan kerusakan hati. Salah satu kerusakan hati yang 

paling jelas akibat pemberian doksorubisin adalah kemampuan obat untuk 

menghasilkan radikal bebas dan mengurangi mekanisme pertahanan antioksidan. 

Komponen bioaktif yang terkandung dalam herba alfalfa antara lain adalah 

flavonoid sebanyak 8,13%, kumarin 229,83 ppm dan alkaloid 48,86 ppm 

(Susilowati et al., 2014). Penelitian Susilowati dan Rosyidah (2008) menyatakan 

bahwa ekstrak etanolik herba alfalfa yang mengandung flavonoid mempunyai 

efek antiinflamasi dengan mekanisme menghambat asam arakhidonat yang 

memproduksi prostaglandin. Penelitian Rana et al (2010) menyatakan bahwa 

ekstrak alkohol akar alfalfa memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 

100,38 µg/mL. Penelitian Widyowati et al (2014) menyatakan bahwa ekstrak 

etanol herba alfalfa memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 sebesar 

59,339 µg/mL. Flavonoid sebagai antioksidan berhubungan dengan 

kemampuannya mendonorkan atom hidrogen pada radikal bebas sehingga radikal 
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bebas dapat berkurang (Redha, 2010; Sandhar et al., 2010). Menurut penelitian 

Raskovic et al (2011) menyebutkan bahwa silimarin mampu memproteksi 

kerusakan hepar dan jantung yang diinduksi doksorubisin. Penelitian Hozayen et 

al (2014) menyatakan bahwa hesperidin, suatu flavonoid yang terdapat dalam 

buah jeruk mampu memberikan efek hepatoprotektif terhadap penggunaan 

doksorubisin. 

 

G. HIPOTESIS 

Berdasarkan landasan teori tersebut, dapat ditarik hipotesis bahwa: 

1. Doksorubisin dosis 0,14mg/ 20gBB yang diberikan pada hari ke-1, 5, 9 dan 13 

mampu menyebabkan efek hepatotoksik pada mencit galur Swiss. 

2. Ekstrak etanol herba alfalfa mampu menghambat efek hepatotoksik pada 

mencit yang diinduksi doksorubisin. 


