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Latisifer, sel produsen lateks, tidak hanya dimiliki oleh tanaman karet?
Latisifer adalah sel yang terdiferensiasi khusus dan dicirikan oleh karakteristik anatomi yang
unik dan sitoplasma yang berbeda. Latisifer tidak hanya dimiliki oleh tanaman karet (Hevea
brasiliensis) namun juga telah dilaporkan terdapat pada lebih dari 12.500 spesies tanaman.
Latisifer tidak hanya berperan sebagai tempat penyimpanan produk alami pada tanaman
(terpenoid, isopren, dan alkaloid) namun juga berbagai proteom. Sebagai kesimpulan,
latisifer tidak dipungkiri lagi memiliki kontribusi yang besar pada tanaman untuk mensintesis
dan menyimpan toksin atau bioproduk yang dapat digunakan untuk kepentingan manusia
pada skala industri.

Ilustrasi potongan melintang dari batang tanaman karet dimana tampak sel latisifer (L) dan kambium
(C). Latisifer diwarnai merah dengan Oil Red [1].

Latisifer adalah sel yang terdiferensiasi khusus dan dicirikan oleh karakteristik anatomi yang
unik dan sitoplasma yang berbeda. Sitoplasma ini disebut sebagai lateks. Sejak zaman primitif,
senyawa yang terkandung di dalam latisifer telah menjadi bioproduk tradisional yang
berharga. Kebudayaan Aborigin di Asia Tenggara telah menggunakan eksudat dari Antiaris
spp. yang mengandung glikosida jantung sebagai bahan ramuan racun pada panah mereka [2].
Latisifer pada tanaman opium (Papaver somniferum) mensintesis opium yang banyak
disalahgunakan sebagai narkotika [3]. Latisifer juga telah diketahui memegang andil dalam
biosintesis metabolit khusus seperti pada tanaman Catharanthus roseus [4]. Yang terakhir
tentu saja, latisifer merupakan komponen sel yang sangat berharga pada tanaman karet (Hevea
brasiliensis) dan fig karet (Ficus elastica) sebagai sumber komersial karet alam [5].
Latisifer telah dilaporkan terdapat pada lebih dari 12.500 spesies tanaman yang mewakili 22
famili. Latisifer tidak hanya ditemukan sebagian besar eudikot (klad monofiletik tumbuhan
berbunga) namun juga pada sebagian genera Arales, Alismatales, Liliales, dan Zingiberales.
Lebih dari itu, latisifer juga telah dilaporkan ditemukan pada tumbuhan runjung (Gnetum spp.)
dan pakis [6]. Berdasarkan perkembangan morfologisnya, latisifer dibagi menjadi dua
golongan besar yaitu: terartikulasi dan tidak terartikulasi [7]. Latisifer yang tidak terartikulasi
biasanya multinukleat yang berkembang dari sel tunggal, memanjang secara ekstensif
bersamaan dengan pertumbuhan tanaman, dan membentuk pembuluh tidak bercabang atau
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bercabang. Sebaliknya, latisifer terartikulasi berkembang dari beberapa kelompok sel yang
beranastomosis di antara dinding sel lateral. Tanaman Catharantus roseus dan Cannabis
sativa merupakan contoh tanaman dengan latisifer tidak terartikulasi serta tidak bercabang.
Tanaman karet (Hevea brasiliensis) dan opium (Papaver somniferum) merupakan contoh
tanaman yang memiliki latisifer terartikulasi dan beranastomosis [8].

Ilustrasi jenis-jenis latisifer dan asal mula perkembangannya [8].

Jenis artikulasi atau non-artikulasi tersebut berkaitan erat dengan fungsi dari latisifer pada
masing-masing jenis tanaman. Perbedaan jenis latisifer tersebut kini juga telah banyak
digunakan sebagai salah satu karakter morfologis yang penting dalam analisis filogenetik
tanaman. Sebagai contoh, jenis latisifer tersebut digunakan sebagai diagnosis penanda dari
pergeseran hubungan kekerabatan dalam famili Araceae [8] dan identifikasi Malpighiaceae
yang berhubungan dekat dengan Euphorbiaceae [9].
Lateks yang dihasilkan dari latisifer sering kali mengandung metabolit khusus seperti
terpenoid, glikosida jantung, alkaloid, lignan, kanabinoid dan tanin. Secara umum, metabolit
tersebut merupakan produk akhir biokimia yang tidak memasuki kembali metabolisme primer.
Kebanyakan dari produk di dalam latisifer bersifat sitotoksik yang berarti bahwa latisifer
berfungsi sebagai bentuk pengamanan senyawa tersebut di luar jaringan vaskular agar tidak
meracuni tanaman itu sendiri. Di sisi lain, bukti lain menunjukkan bahwa lateks memiliki
peran kunci dalam pertahanan tanaman terhadap herbivora [10].
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Di antara sebagian besar senyawa tersebut, metabolit turunan isopren sepertinya lebih dikenal
dibanding yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan karet alam yang merupakan senyawa cis-14-poliisopren diproduksi dari lateks tanaman karet yang telah menjadi bagian dari industri
besar dunia.
Latisifer tidak hanya berperan sebagai tempat penyimpanan produk alami pada tanaman
namun juga berbagai proteom seperti protease sistein dan serin, kitinase, dan polipeptida
terkait patogenesis [11]. Beberapa protein lateks sepertinya terlibat dalam runtutan sinyalisasi
yang diinduksi oleh cekaman lingkungan, seperti calmodulin-binding peroxidase pada
Euphorbia characias dan allene oxide synthase dari tanaman karet [12, 13]. Pada tanaman
karet dan sebagian besar Euphorbiaceae, enzim linamarase ditemukan utamanya pada jaringan
latisifer. Enzim tersebut mengkatalisasi hidrolisis linamarin glikosida yang bersifat sianogenik
dan menghasilkan hidrogen sianida (HCN). Sebagaimana kita ketahui, HCN merupakan
produk samping saat tanaman karet mensintesis 1 molekul etilen [14].
Sebagai kesimpulan, latisifer tidak dipungkiri lagi memiliki kontribusi yang besar pada
tanaman untuk mensintesis dan menyimpan toksin atau bioproduk yang dapat digunakan
untuk kepentingan manusia pada skala industri. Meskipun demikian, studi komparatif pada
berbagai spesies tanaman yang memiliki jaringan latisifer secara sistematis masih langka.
Bukti lebih lanjut diperlukan untuk menghubungkan perbedaan fungsi latisifer pada banyak
spesies tanaman. Sebagai perspektif, studi terkait rekayasa metabolit dari latisifer dan
fitoremediasi dari produk latisifer hendaknya menjadi prioritas penelitian di masa yang akan
datang.
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