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Tumbuhan Moraceae merupakan sumber senyawa fenol terutama dari kelompok flavonoid,
stilbenoid, arilbenzofuran dan Adduct Diel‐Alder, banyak senyawa fenol tersebut mengandung gugus
isoprenil dengan ciri yang tidak ditemukan dalam tumbuhan famili lainnya, antara lain terikatnya gugus
isoprenil pada posisi C‐3 dan pola oksigenasi di cincin B dari flavonoid Moraceae. Keunikan ini
menyebabkab terjadinya diversifikasi kerangka flavonoid yang luar biasa. Disamping itu data penelitian
selanjutnya menunjukkan senyawa‐senyawa fenol yang terprenilasi di atas dilaporkan menunjukkan
bioaktivitas yang penting seperti anti tumor, antimalaria dll. Dan istimewanya tambahan substituen
soprenil pada kerangka senyawa fenol di atas berakibat meningkatnya bioaktivitas dengan sangat
signifikan dibandingkan senyawa fenol sejenis yang tidak terprenilasi. Kajian saintifik terhadap enzim yang
berperan pada proses prenilasi tersebut menjadi sangat penting, untuk itu dilakukan isolasi dan
karakterisasi enzim preniltransferase dalam tumbuhan Moraceae yang berperan pada biosintesis
senyawa‐senyawa bioaktif fenol terprenilasi tersebut. Dengan teridentifikasinya aktivitas enzim
preniltransferase dalam tumbuhan Moraceae, membuka peluang untuk memanfaatkannya dalam
biotransformasi berbagai senyawa fenol yang banyak terdapat dalam tumbuhan ini menjadi terprenilasi.
Pengembangan berbagai teknik dalam bidang Kimia Bahan Alam dewasa ini sangat pesat dipacu dengan
kebutuhan akan pemanfaatan bahan kimia dari tumbuhan untuk kesejahteraan ummat manusia.
Kenyataannya dilaporkan banyak bahan alam dimanfaatkan sebagai bahan obat, pertanian dan
industri, diperkirakan 70 % dari bahan obat yang beredar di seluruh dunia berasal dari tumbuhan. Bahan
kiimia tersebut tdk hanya memiliki aktivitas biologi tapi sering menunjukkan jenis struktur kimia yang
dapat dikembangkan sebagai senyawa model untuk sintesis dan memungkinkan memiliki aktivitas biologi
yang baru pula. Pada dua dekade lalu kajian yang sistematik telah dilakukan di laboratorium kami untuk
isolasi, karakterisasi, evaluasi biologi dan farmakologi terhadap bahan kimia alami dari tumbuhan obat
yang bernilai ekonomis dari genus Morus dan Artocarpus. Kelemahan dari penelitian bahan alam
konvensional adalah, ketersediaan bahan kimia di alam sangat kecil jumlahnya dan kesulitan dalam
sintesis serta diversifikasi struktur molekulnya masih merupakan hambatan. Melalui pendekatan baru
“combinatorial biosynthesis” dalam penggunaan bahan kimia bioaktif yang potensial menjanjikan solusi
untuk kedua masalah di atas. Kajian aspek ini melibatkan pengembangan cara untuk mendapatkan bahan2
kimia bioaktif melalui biotransformasi menggunakan prekursor yang tersedia menggunakan enzim
preniltransferase yang diisolasi dari tumbuhan Morus. Prenilasi menyebabkan terjadinya

keanekaragaman senyawa flavonoid misalnya, hal ini terjadi melalui posisi prenilasi pada cincin aromatik,
variasi panjang rantai prenil dan modifikasi lebih lanjut dari bagian prenil seperti siklisasi dan hidroksilasi.
Demikian pentingnya senyawa prenil fenol untuk target kesehatan sehingga kajian mengenai enzim
preniltransferase menjadi sangat menarik akhir2 ini. Pada akhir tahun 2009 Yazaki berhasil
mengidentifikasi enzim preniltransferase dari kultur sel Sophora flavescens. Dan sejauh ini belum ada
laporan di literatur yang melakukan penyelidikan terhadap preniltrnasfrerase pada tumbuhan Moraceae.
Projek ini menjadi salah satu tahapan dalam pengembangan riset kimia bahan alam dengan sasaran
jangka panjang yang sangat jelas dari segi teknik, saintifik maupun outcome.

