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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang

Maha Esa, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, hanya

atas izin, berkat, dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan naskah

orasi ilmiah ini. Penghargaan dan rasa hormat serta terima kasih yang

sebesar-besarnya, disampaikan kepada pimpinan dan anggota Forum

Guru Besar, Institut Teknologi Bandung.

Obat Antiradang Bukan Steroid (OABS) atau yang dikenal dengan

merupakan obat

simptomatis yang sangat diperlukan untuk peredaan berbagai gejala yang

disebabkan/terkait dengan proses peradangan. Efek samping merugikan

yang khas dari penggunaan obat ini adalah gangguan pada saluran

pencernaan, khususnya lambung, hingga terjadinya tukak bahkan

pendarahan pada kasus-kasus yang berat. Naskah orasi ilmiah ini

menarasikan berbagai upaya untuk mendapatkan OABS

yang efektif, namun dengan efek samping yang lebih ringan pada saluran

pencernaan.

Semoga tulisan ini memberikan inspirasi untuk riset dan

pengembangan (API) baru di Indonesia

dan membawa manfaat bagi para pembaca.

Bandung, 29 Oktober 2022

Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs)

drug discovery

discovery

Actice Pharmaceutical Ingredients
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SINOPSIS

Obat antiradang bukan steroid (OABS) atau yang dikenal dengan

merupakan obat

simptomatis yang sangat diperlukan untuk peredaan berbagai gejala yang

disebabkan/terkait dengan proses peradangan dan telah digunakan

dalam pengobatan secara klinis sejak lebih dari satu abad yang lalu.

Mekanisme kerja golongan obat ini telah diketahui, yaitu melalui

penghambatan enzim siklooksigenase. Enzim siklooksigenase sendiri

memiliki setidaknya dua isoform, yaitu siklooksigenase-1 (COX-1) dan

siklooksigenase-2 (COX-2). mekanisme kerja golongan obat ini,

telah mendorong percepatan riset pengembangan obat ini, khususnya

upaya untuk mendapatkan penghambat selektif enzim COX-2.

Sementara itu, seiring dengan perkembangan riset dalam bidang

biokimia dan kimia medisinal, diketahui bahwa berbagai obat yang

bekerja sebagai vasodilator pembuluh darah, tidak langsung mendilatasi

pembuluh darah, melainkan menstimulasi sel-sel endotelial pembuluh

darah untuk melepaskan .

Selanjutnya EDRF yang tersebut yang bekerja sebagai vasodilator. Telah

diketahui bahwa secara kimiawi EDRD identik dengan radikal oksida

nitrat (NO).

Dari hasil-hasil penelitian selanjutnya diketahui bahwa NO memiliki

efek protektif pada saluran cerna. Fakta ini membuka peluang strategi lain

Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs)

Discovery

Endothelial Derive Releasing Factor (EDRF)
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dalam pengembangan OABS. Dalam hal itu upaya penggabungan

donor NO dengan OABS klasik secara kimiawi. Penambahan donor NO

dimaksudkan untuk mengkompensasi dan mengurangi efek samping

merugikan pada saluran cerna yang disebabkan oleh penghambatan

biosintesis prostaglandin.

Senyawa hibrid NO-OABS yang telah berhasil disintesis dan diuji efek

antiradang dan efek tukak lambungnya, menunjukkan efek antiradang

yang setara dengan atau lebih baik dari OABS klasik/tanpa donor NO,

tetapi dengan efek samping tukak lambung yang jauh lebih ringan.

Sebagai tambahan terhadap efek antiradang, pada pengujian efek

analgetik/antinyeri, senyawa hibrid NO-OABS juga memberikan efek

antinyeri yang lebih baik dibanding OABS klasik/tanpa donor NO.

Disamping itu, penambahan donor NO pada OABS juga

dilaporkan memberikan manfaat tambahan berupa efek antikanker.

Terdapat bukti kuat bahwa NO-OABS memang melepaskan NO dan NO

memiliki efek antikanker.

Secara keseluruhan, senyawa hibrid NO-OABS berpotensi untuk

terus dikembangkan menjadi obat antiradang dan antinyeri generasi baru

yang lebih aman serta memberikan inspirasi dan berpeluang untuk

dikembangkan menjadi kelas baru obat antikanker.

moieties

moieties

Obat antiradang bukan steroid, siklooksigenase, oksida nitrat (NO).Kata kunci:
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(OABS) YANG LEBIH AMAN: SENYAWA HIBRID NO-OABS

SEBAGAI OBAT ANTIRADANG EKSPERIMENTAL

TIPE BARU

DISCOVERY

1. PENDAHULUAN

Obat antiradang bukan steroid (OABS) telah digunakan secara klinis

dalam pengobatan, setidaknya sejak asam asetil salisilat (AAS) diproduksi

secara komersial dan dipatenkan oleh perusahaan Fa. Bayer di Jerman

pada tahun 1899 dengan nama dagang Aspirin sebagai OABS. Dengan

demikian OABS telah digunakan sejak lebih dari 100 tahun yang lalu.

Namun demikian mekanisme kerja obat ini baru diketahui pada

tahun 1971, atau 72 tahun setelah obat tersebut dipatenkan. Mekanisme

kerja golongan OABS berdasarkan penghambatan kerja katalitik enzim

siklooksigenase yang merupakan enzim kunci pada jalur biodintesis

prostaglandin. Enzim tersebut terdapat dalam dua isoform, yaitu COX-1

dan COX-2. mekanisme kerja golongan obat ini, telah

mendorong inovasi dan percepatan riset pengembangan obat ini,

khususnya upaya untuk mendapatkan penghambat selektif enzim COX-2,

mengingat pada awalnya enzim ini dipandang sebagai dan akan

diproduksi dalam kuantitas lebih besar pada kondisi radang dan akan

mengkatalisis prostaglandin inflamatoris. Sedangkan COX-1

Discovery

inducibile
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dikategorikan sebagai enzim konstitutif yang mengkatalisis

prostaglandin non inflamatoris. Walaupun teori tersebut di kemudian

hari terfalsifikasi, upaya mensintesis inhibitor selektif COX-2 telah banyak

dilakukan dan tidak kurang dari 500-an senyawa telah berhasil disintesis.

Sementara itu, seiring dengan perkembangan riset dalam bidang

biokimia dan kimia medisinal, diketahui bahwa berbagai obat yang

bekerja sebagai vasodilator pembuluh darah, tidak langsung mendilatasi

pembuluh darah, melainkan menstimulasi sel-sel endotelial pembuluh

darah untuk melepaskan .

Selanjutnya EDRF yang tersebut yang bekerja sebagai vasodilator. Telah

diketahui bahwa secara kimiawi EDRD identik dengan radikal oksida

nitrat (NO).

Dari hasil-hasil penelitian selanjutnya diketahui bahwa NO memiliki

efek protektif pada saluran cerna. Fakta ini membuka peluang strategi lain

dalam pengembangan OABS. Dalam hal itu upaya penggabungan

donor NO dengan OABS klasik secara kimiawi. Penambahan donor NO

dimaksudkan untuk mengkompensasi dan mengurangi efek samping

merugikan pada saluran cerna yang disebabkan oleh penghambatan

biosintesis prostaglandin.

Endothelial Derive Releasing Factor (EDRF)

moieties
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2. OBAT ANTIRADANG

2.1 Peranan Obat Antiradang Bukan Steroid dalam Pengobatan

Obat antiradang bukan steroid (OABS) atau yang dikenal dengan

merupakan obat

simptomatis yang sangat diperlukan untuk peredaan berbagai gejala yang

disebabkan/terkait dengan proses peradangan yang lazimnya ditandai

dengan terjadinya (pemerahan), (kenaikan suhu, demam),

(nyeri), (bengkak), dan (berkurangnya fungsi), pada area

yang mengalami peradangan. Gejala-gejala tersebut, tentunya akan

membuat orang yang mengalami peradangan sangat tidak nyaman dan

kualitas hidupnya menurun. Walaupun OABS tidak mengatasi penyebab

timbulnya radang, namun gejala-gejala tersebut, perlu diredakan agar

ketidaknyamanan yang dialami oleh orang yang mengalami peradangan

dapat diredakan dan kualitas hidupnya dapat diperbaiki. OABS terutama

bekerja perifer dengan mekanisme kerja, sebagaimana telah disinggung

sebelumnya, melalui penghambatan kerja katalitik enzim siklooksigenase

dan dengan demikian menghambat biosintesis prostaglandin.

Inspirasi pengembangan OABS sebenarnya berasal dari obat

tradisional/herbal yang telah digunakan sejak zaman kuno. Sejak zaman

Yunani kuno tanaman telah digunakan sebagai obat untuk

penurun demam dan pereda nyeri. Namun demikian baru pada tahun

1758, seorang pendeta Inggris yang bernama Edward Stone, terinspirasi

oleh rasa pahit getah tanaman , dia menduga bahwa

Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs)

rubor calor dolor

tumor funtio laesa

Spirea ulmaria L

Spirea ulmaria L



Forum Guru Besar

Institut Teknologi Bandung

Prof. Rahmana Emran Kartasasmita

29 Oktober 20224

tanaman tersebut akan memiliki khasiat yang sama dengan kulit kina. Saat

itu kulit kina merupakan satu-satunya obat penurun demam yang efektif

namun sulit diperoleh di Eropa dan harganya sangat mahal. Pendeta

Stone selanjutnya mencoba penggunaan ekstrak air tanaman

pada 50 orang warga lingkungannya yang mengalami demam.

Dia mengamati bahwa ekstrak tersebut benar-benar berkhasiat

menurunkan demam seperti kulit kina. Tahun 1763 yang bersangkutan

melaporkan penemuan dan hasil pengamatan tersebut kepada

di London [1].

Selanjutnya pada tahun 1828 Buchner berhasil mengisolasi salisin dari

ekstrak tanaman melalui proses penggodogan dan

pengendapan. Salisin merupakan senyawa glikosida yang terdiri dari -

piranosa dan saligenin yang bila teroksidasi akan menjadi asam salisilat.

Sementara itu pada tahun 1859, Kolbe berhasil mengembangkan prosedur

sintesis asam salisilat dari fenol dan karbondioksida. Prosedur tersebut

disempurnakan tahun 1874 sehingga layak digunakan pada skala

industri. Baru pada tahun 1897, Felix Hoffmann dari Firma Bayer di

Jerman berhasil mensintesis asam asetil salisilat (AAS). Setelah

keberhasilan uji farmakologi, asam asetil salisilat diberi nama dagang

ASPIRIN dan digunakan sebagai obat pereda nyeri dan antiradang. Secara

ringkas proses pengembangan obat tersebut ditampilkan pada gambar

berikut [1,2].

Spirea

ulmaria L

Royal

Society

Spirea ulmaria L
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