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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tubuh manusia memerlukan perlil1dungan akibat kernsakan oleh radikal bebas.

Untuk dapat bertahan hidup, di daJam tubulI kita terdapat sejumlah enzllll dan zat

yang dapat menetralkan radikal bebas.

Antioksidan adalah suatu senyawa yang dalam kadar rendaJI dapat bereaksi

dengan substrat yang teroksidasi yang kemudian mengakibatkan terhanlbatnya

proses oksidasi tersebut, Proses ini dapat teljadi karena kemampuan antioksidan

untuk memberikan elektron (donor elektron) (Emil R. Fadly, 1999)

Radikal bebas adalah atom atau gugus yang orbit terluamya tidak: berpasangan.

Berbagai macam radikal bebas yang telah diketahui yaitu radikal superoksid,

radikaJ peroksida dan radikal hidroksil. (www.geocities.com)

Radikal bebas sangat diperlukan untuk melawan atau menghancurkan

mikroorganisme. Radikal bebas dihasilkan oleh metabolisme sel. Pad a keadaan

normal terjadi keseimbangan, oksidan dapat ditangkap oleh antioksidan alami di

dalam atau di luar sel tubulI manusia sehingga menjadi tidak toksik.

Keseimbangan ini diperlukan karena bila oksidan atau radikal bebas jumlahnya

terlalu besar, sedangkan antioksidan yang berasal dmi luar tidak mencukupi maka

akan menyebabkan suatu keadaatl yang disebut stress oksidatif yang akan

menimbulkan kerusakan pada organ atau jaringan manusia dan dapat pula

menyebabkan peningkatan resiko terjadinya kanker pada manusia (Emil R Fadly,

1999)

Untuk lebih memahami manfaat antioksidan daJam tubuh manusia maka

terlebih dahulu perlu diketahui cara kerja dari antioksidan. Dalmll kalya tulis ini

akan diballaS mengenai macam-macmll radikal bebas dan zat-zat apa saja ymIg

dapat berfungsi sebagai antioksidan dan manfaatnya dalam menghambat

teIjadinya kanker.
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1.2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana patogenesis terjadinya kanker ditinjau dari sisi radikal bebas ?

2. Senyawa apa saja yang bersifat antioksidan dan sumber-sumbemya ?

3. Bagaimana peranan antioksidan dalam mengurangi resiko teIjadinya

kal1ker ?

1.3. Maksud dan tujuan

Maksud

Untuk membetikan infomlasi pentingnya antioksidan dalam menghambat

proses oksidasi di dalam tubuh dan peranan antioksidan untuk menghambat resiko

terjadinya kanker.

Tuiuan

1. Untuk mengetalmi efek-efek dari radikal bebas.

2. Untuk mengetahu1 zat-zat apa saja yang berfungs1 sebaga1 ant1oks1dan dan

manfatnya bagi tubuh.

3. Untuk mengetahui peranan antioksidan dalam menghambat resiko terjadinya

kanker.

1.4 Manfaat Karya Tulis llmiah

Diharapkan para pembaca mengetal1Ui berbagai macam efek negatif dari

radikal bebas yang salah sattmya mempakan penyebab timbulnya kanker serta

mengetahui manfaat dari antioksidan tersebut dalam menghambat efek-efek

negatif dari radikal bebas.
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