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Intisari
Obat–obat antikanker memiliki efek samping yang cukup besar bagi
manusia karena selektivitasnya yang rendah. Dampak buruk dari kemoterapi
dikurangi dengan eksplorasi bahan alam yang lebih aman namun tetap memiliki
efek menyembuhkan dan salah satu tanaman yang berpotensi adalah mulwo
(Annona reticulata L). Tujuannya adalah untuk mengetahui potensi sitotoksik
fraksi etil asetat daun mulwo terhadap sel kanker WiDr.
Penelitian ini meliputi fraksinasi daun mulwo menggunakan metode
maserasi dengan variasi pelarut yang memiliki kepolaran berbeda yaitu metanol,
etil asetat, dan n-heksan. Hasil uji aktivitas ketiga fraksi dengan Brine Shrimp
Lethality Test (BST) diperoleh bahwa fraksi etil asetat yang paling aktif memiliki
LC50 yaitu 4,9 μg/ml. Fraksi pekat etil asetat diidentifikasi menggunakan metode
Kromatografi Lapis Tipis dan menunjukkan hasil positif asetogenin. Fraksi
etilasetat selanjutnya diuji aktivitasnya terhadap sel kanker kolon WiDr dengan
metode MTT. Metode MTT mengukur sel yang masih hidup setelah perlakuan.
Fraksi dikatakan aktif bila nilai IC50<100 µg/mL.
Hasil uji sitotoksik terhadap sel WiDr dengan metode MTT menunjukkan
nilai IC50 fraksi etil asetat sebesar 15,14 µg/mL, hal ini berarti bahwa fraksi etil
asetat daun mulwo berpotensi dikembangkan sebagai anti-kanker.
Kata Kunci : Asetogenin, daun mulwo (Annona reticulata L.), Brine Shrimp
Lethality Test (BST), uji sitotoksik, sel WiDr, IC50.
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Abstract

Anticancer drugs have a lot of side effects for human because of its low
selectivity. The negative effect of chemotherapy can be decreased by using an
alternative therapy from the nature which is safer but still has positive effects.
One of plant that potential as an alternative therapy is Annona reticulata L. . This
research purposes to know cytotoxic effect of ethyl acetate fraction of mulwo leaf
against WiDr cell.
This research contains the extraction of mulwo leaf using maceration
method with three solvents that have different polarity; they were methanol, ethyl
acetate, and n-hexane. The result of those three extracts and Brine Shrimp
Lethality Test (BST) shows that mulwo leaves extract in ethyl acetate has the
most potential LC50, the value is 4,9 μg/ml. Ethyl acetate extract was identified by
using Thin Layer Chromatography and it contains acetogenin. Furthermore, this
extract was tested its cytotoxicity towards WiDr cells by using MTT method.
MTT method measures alive cells after the treatment. The potential extract is
active if the value of IC50 is below 100 µg/ml.
The result of cytotoxicity test towards WiDr cells by using MTT method
showed that the value of IC50 ethyl acetate extract is 15,14 µg/ml. It means that
ethyl acetate mulwo extract is very potential to be used as an anticancer.
Key words: Acetogenin, Annona reticulata L., Brine Shrimp Lethality Test (BST)
cytotoxicity test, WiDr cell, IC50
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kanker merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi
masalah kesehatan masyarakat. Di dunia, 12% seluruh kematian disebabkan oleh
kanker dan merupakan pembunuh nomor dua setelah penyakit kardiovaskular.
WHO (2005) memperkirakan setiap tahun, 12 juta orang di seluruh dunia
menderita kanker dan 7,6 juta diantaranya meninggal dunia (DepKes, 2012).
Jumlah kematian akibat kanker diperkirakan akan meningkat 45% dari 2007
hingga 2030. Di Amerika, kanker kolorektal merupakan kanker terbanyak ketiga
yang menyerang warga Amerika. Kanker kolon di Amerika lebih disebabkan oleh
gaya hidup yang tidak sehat dan kebiasaan mengkonsumsi alkohol secara
berlebihan. Hingga 2011, kasus kanker kolon di Amerika mencapai 101.340 kasus
dan 49.380 diantaranya meninggal dunia (American Cancer Society, 2012).
Beberapa usaha telah dilakukan dalam pencegahan dan pengobatan
kanker kolon, misalnya dengan pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi.
Meskipun massa tumor dapat diangkat dengan jalan operasi, namun tetap harus
diikuti oleh langkah-langkah non-invasive berikutnya karena metode tersebut
dilaporkan masih memiliki kekurangan yaitu hanya dapat menangani beberapa
jenis kanker dan memiliki efek samping yang besar bagi manusia karena
selektivitasnya yang rendah (Tosetti, Ferrari, de Flora, dan Albini, 2002). Terapi
utama untuk kasus kanker kolon menurut FDA adalah 5-fluorourasil (5-FU)
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dengan mekanisme menghambat enzim timidilat sintetase (TS) yang berperan
dalam sintesis nukleotida pirimidin, namun efektivitas dari 5-FU dilaporkan
kurang dari 20% akibat adanya kemoresistensi oleh overekspresi TS (Meyerhardt
dan Mayer, 2005). Dengan memperhatikan efektivitas dan selektivitas yang
rendah dari usaha pencegahan dan pengobatan kanker itulah maka dibutuhkan
eksplorasi antikanker yang lebih aman namun tetap memiliki efek menyembuhkan
yang kuat yaitu dengan mengeksplorasi bahan alam yang berkhasiat sebagai obat.
Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati
sehingga memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan obat yang berasal
dari alam. Salah satu tanaman yang dilaporkan memiliki efek antikanker adalah
sirsak (Annona muricata L.). Senyawa aktif dari daun sirsak yang berperan
antikanker adalah annonaceous acetogenin yang secara spesifik menghambat
pertumbuhan sel kanker dan menunjukkan sifat yang poten karena dapat
menghambat pertumbuhan sel tumor walaupun dengan dosis yang kecil, yaitu satu
bagian perjuta (Kim dkk, 1998; Jaramilo, Arango, Gonzales, Robledo,dan Velez,
2000; Chang dan Wu, 2001). Daun sirsak telah banyak dijadikan objek penelitian
mengenai manfaatnya sebagai antikanker dan manfaat lainnya. Tanaman mulwo
(Annona reticulata L.) memiliki kekerabatan yang dekat dengan sirsak karena
berasal dari famili yang sama (Annonaceae) sehingga senyawa annonaceous
acetogenin juga terdapat dalam bagian-bagian tanaman mulwo. Penelitian
mengenai isolasi asetogenin dalam tanaman mulwo telah dilakukan pada bagian
biji (Chang, Chen, Chiu, Wu dan Wu,2007) dan akar (Suresh, Shivakumar, dan
Shivakumar, 2012) yang difraksinasi dengan etil asetat memiliki efek sitotoksik
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yang poten terhadap berbagai varian sel kanker namun penelitian mengenai daun
mulwo belum banyak dilakukan.
Penelitian

ini

menggunakan

metode

maserasi

bertingkat

untuk

memperoleh fraksi kering dari daun mulwo dari tiga pelarut yang berbeda, yaitu
n-heksana, etil asetat, dan metanol. Ketiga pelarut tersebut memiliki tingkat
kepolaran yang berbeda sehingga mengandung golongan senyawa yang berbeda.
Alasan digunakan tiga pelarut adalah untuk memastikan apakah fraksi etilasetat
daun mulwo lebih poten dibandingkan yang lain seperti penelitian sebelumnya.
Uji BST digunakan sebagai orientasi awal menuju uji sitotoksisitas secara in vitro.
Brine shrimp lethality test (BST) adalah suatu uji pendahuluan untuk
melihat efek sitotoksik suatu bahan alam karena larva udang artemia yang
digunakan memiliki kesamaan enzim dengan mamalia (Solis, Wright, Anderson,
Gupta, dan Philipson, 1993). Parameter yang menunjukkan aktivitas terhadap
artemia adalah tingkat mortilitasnya jika diperoleh Lethal Concentration (LC50)
<1000 μg/ml (McLaughin, Rogers, dan Anderson, 1998). Selanjutnya, fraksi
paling aktif diujikan pada sel WiDr secara in vitro. Kelebihan sel WiDr adalah
dapat membentuk tumor secara histologikal dengan efisiensi mendekati 100%
pada empat host yang berbeda selama 1-4 minggu setelah inokulasi; mudah untuk
dikulturkan; memiliki doubling-time yang cukup singkat yakni 15 jam; dan
memiliki efisiensi plating yang tinggi yaitu 51%; selain itu sel WiDr juga
memiliki mekanisme resistensi terhadap agen kemoterapi yang cukup tinggi
(Noguchi dkk., 1979). Dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui seberapa
besar aktivitas sitotoksik fraksi daun Mulwo terhadap sel kanker kolon WiDr yang
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dievaluasi dengan metode MTT yang menunjukkan viabilitas dari sel WiDr yang
hidup setelah perlakuan.

1. Permasalahan
Apakah fraksi etil asetat paling toksik terhadap larva artemia?
Apakah fraksi etil asetat daun mulwo berpotensi sitotoksik terhadap
sel kanker kolon WiDr?
2. Keaslian penelitian
Penelitian terkait tanaman mulwo seperti yang telah dilakukan Chang
dkk (2007) melaporkan bahwa dari ekstrak etil asetat biji mulwo teridentifikasi
sebanyak enam senyawa asetogenin dan menunjukkan aktivitas sitotoksik
terhadap empat varian sel kanker yaitu Hep.2,2,15, Hep.G2, KB dan CCM2.
Penelitian lain yang dilakukan Suresh dkk (2012) melaporkan bahwa
isolat asetogenin neoannonin dari ekstrak etanol yang difraksinasi dengan etil
asetat menunjukkan aktivitas sitotoksik yang kuat terhadap empat varian sel
yaitu A-549, K-562, HeLa, dan MDA-MB, sedangkan terhadap sel normal (sel
Vero) menunjukkan nilai sitotoksik yang cukup rendah.
Sejauh pengamatan penulis, penelitian tentang uji sitotoksik fraksi
daun mulwo terhadap sel kanker kolon WiDr belum pernah dilakukan.
3. Manfaat penelitian
a. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna tentang
sitotoksisitas fraksi etil asetat daun mulwo
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b. Manfaat praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat
tentang potensi daun mulwo sebagai alternatif bahan obat anti-kanker.

B. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui LC50 fraksi etil asetat terhadap larva artemia melalui uji BST.
2. Mengetahui potensi sitotoksik fraksi etil asetat daun mulwo terhadap sel
kanker WiDr.
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BAB II
PENELAAHAN PUSTAKA
A. Tanaman Mulwo

Gambar 1. Pohon Mulwo, Daun dan Buah Mulwo (Visoflora,2012)

Mulwo (Annona reticulata L.) (Gambar 1) termasuk anggota famili
Annonaceae (United States Department of Agriculture, 2011). Mulwo memiliki
nama daerah serba rabsa, buah nona, jambu nona, buah unah (Sumatera),
Manowa, nona, kanowa, kemulwa, kluwa, malowa, mulwa, binuwa, binowa
(Jawa), Srikaya doke, ata kase (Nusa Tenggara), manurang, buwah nonang,
sirikaya doke, sirikaya susu, sirikaja lasetedong (Sulawesi), boi non, buwah
nonya, nona, nonas (Maluku) (DepKes RI, 1980).
Mulwo merupakan pohon yang mempunyai tinggi antara 2-7 m,
mempunyai batang yang bulat bercabang dan berwarna cokelat keputih-putihan.
Berdaun tunggal, bulat telur sampai lanset, ujung dan pangkalnya meruncing,
bertepi rata, panjangnya 9-30 cm, lebar 7-20 cm, pertulangannya menyirip, dan
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bertangkai pendek. Tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian 1000 m dari
permukaan laut, tanaman ini tumbuh pada iklim panas tidak terlalu dingin atau
banyak hujan, dan tumbuh baik pada berbagai kondisi tanah yang tergenang dan
beradaptasi baik terhadap iklim lembab dan panas, tahan kekeringan dan akan
tumbuh subur bila mendapat pengairan yang cukup (Mulyadi, 1989).
Biji dan daun tanaman mulwo mengandung saponin, flavonoid, alkaloid,
tanin, annonain dan resin. Akar mulwo mengandung tiga alkaloid, yaitu
annonaina, liriodenina, dan reticulina (muricinin). Daun mulwo berkhasiat sebagai
obat bisul, obat encok dan obat sakit kulit, sedangkan biji dan kulit batangnya
berkhasiat sebagai obat diare. Biji mulwo sangat toksik. Biji, daun, dan buah
muda memiliki efek insektisida dan obat diare. Getah pohon mulwo dapat
mengiritasi dan dapat melukai mata (Morton, 1987).

B. Ekstraksi Daun Mulwo
Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan
kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Prinsip ekstraksi
adalah melarutkan senyawa polar dalam pelarut polar dan senyawa non polar
dalam senyawa non polar. Secara umum ekstraksi dilakukan secara berturut-turut
mulai dengan pelarut non polar lalu pelarut yang kepolarannya menengah (semipolar) kemudian pelarut yang bersifat polar (Harborne, 1987).
Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat
aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai,
kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang
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tersisa diperlakukan sedemikian rupa hingga memenuhi baku yang telah
ditetapkan (Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, 1995).
Maserasi adalah cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan
dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari
akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat
aktif, zat aktif larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat
aktif di dalam dan di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa
tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar
dan di dalam sel (Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, 1986).
Tabel I. Nilai Konstanta Dielektrik berbagai zat pelarut (Stahl, 1985).
Konstanta Dielektrik

Pelarut

Polaritas
Non-polar

1,890

Petroleum

2,023

Sikloheksana

2,238

Karbon tetraklorida

2,284

Benzena

4,806

Kloroform

4,340

Etileter

6,020

Etilasetat

20,700

Aseton

24,300

etanol

33,620

metanol

80,370

air
Polar

Faktor yang mempengaruhi dalam berhasilnya proses ekstraksi adalah
mutu dari pelarut yang dipakai. Ada dua pertimbangan dalam memilih pelarut
yang akan digunakan dalam ekstraksi, yaitu memiliki daya melarutkan yang tinggi
dan pelarut tersebut tidak berbahaya atau tidak beracun (Stahl, 1985). Daya
melarutkan suatu pelarut bergantung terhadap kepolaran pelarut dan senyawa
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yang terlarut. Suatu senyawa akan terlarut dalam suatu pelarut yang sesuai dengan
prinsip “like dissolve like” yang artinya suatu senyawa akan terlarut pada pelarut
yang memiliki kepolaran yang hampir sama. Indikator kelarutan pelarut dapat
ditentukan dari nilai konstanta dielektrik dan nilai polaritas pelarut. Menurut Stahl
(1985), besarnya nilai polaritas pelarut proporsional dengan konstanta
dielektriknya (Tabel I).

C. Kromatografi
Kromatografi merupakan salah satu metode pemisahan yang didasarkan
pada distribusi differensial komponen-komponen yang dipisahkan di antara 2 fase,
yaitu fase diam dengan permukaan yang luas dan fase gerak yang berupa zat cair
yang mengalir sepanjang fase diam. Komponen-komponen hasil pemisahan keluar
dari kolom pada waktu yang berbeda. Komponen yang tertahan lebih kuat dalam
kolom akan keluar dari kolom dengan waktu yang lebih lama dibandingkan
komponen yang tidak tertahan dengan kuat atau bahkan tidak ditahan kolom sama
sekali (Sastrohamidjojo, 2007).
Kromatografi Lapis Tipis (KLT) merupakan salah satu metode
kromatografi untuk fitokimia yang berdasarkan pada proses adsorpsi. Suatu
senyawa dilewatkan pada lapisan yang disebut fase diam dengan bantuan suatu
pelarut sebagai fase gerak. Fase diam yang biasa digunakan adalah silika atau
alumina yang dilapiskan pada lempeng kaca atau alumunium, dan fase gerak
berupa pelarut organik (Gritter, 1991). Campuran yang akan dipisahkan, berupa
larutan, ditotolkan berupa bercak atau pita, kemudian plat dimasukkan ke dalam
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bejana tertutup rapat yang berisi larutan pengembang yang cocok (fase gerak).
Pemisahan terjadi selama perambatan kapiler (pengembangan) dan selanjutnya
senyawa yang tidak berwarna harus ditampakkan (Sudarmadji, Haryono, dan
Suhardi, 1998).
Identifikasi dari senyawa-senyawa yang terpisah dari lapisan tipis
menggunakan harga Rf. Harga Rf didefinisikan sebagai berikut :
Rf=

jarak rambat senyawa dari titik awal
jarak rambat pelarut dari titik awal

Harga-harga Rf untuk senyawa-senyawa murni dapat dibandingkan
dengan harga-harga standart (Sastrohamidjojo, 2007).
KLT dapat digunakan untuk tujuan kualitatif dan preparatif, KLT
kualitatif digunakan untuk menganalisis senyawa-senyawa organik dalam jumlah
kecil (misal menentukan jumlah kumpulan dalam campuran), menentukan pelarut
yang tepat untuk pemisahan dengan KLT preparatif atau kromatografi kolom, dan
juga untuk mengidentifikasi komponen penyusun campuran melalui perbandingan
dengan senyawa yang diketahui strukturnya, sedangkan KLT preparatifnya
digunakan untuk memisahkan campuran senyawa dari sampel dalam jumlah yang
besar berdasarkan fraksinya, yang selanjutnya fraksi-fraksi tersebut dikumpulkan
dan digunakan untuk analisis berikutnya (Sastrohamidjojo, 2007).

D. Kanker Kolon
Kanker atau neoplasma adalah massa abnormal dari sel-sel yang
mengalami proliferasi. Neoplasma dimulai dari proses dysplasia, yaitu kelainan
diferensiasi sel-sel yang sedang berproliferasi, sehingga ukuran, bentuk, dan
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penampilan sel menjadi abnormal disertai gangguan pengaturan dalam sel. Pada
proses inilah pengawasan terhadap populasi yang terserang hilang sehingga
pertumbuhan sel abnormal menjadi tidak terkontrol. Pertumbuhan tidak terkontrol
mengarah ke pertumbuhan jinak (benign) yang tidak menyebar ke jaringan lain
atau ganas (kanker) yang menginvasi jaringan secara progresif dan menyebar ke
tempat lain (metastasis) (Chrestella, 2009). Over-proliferasi sel dapat terjadi
karena mutasi pada gen-gen regulator proliferasi sel, baik regulator positif
(onkogen) maupun negatif (tumor suppressor gene). Gen regulator positif dapat
termutasi dan mengalami peningkatan ekspresi, protein fungsionalnya menjadi
sangat stabil, aktivitasnya meningkat sehingga akan memacu proliferasi sel. Gen
regulator negatif yang termutasi mengalami penurunan level ekspresi, inaktivasi
protein fungsional, atau kestabilannya rendah yang akan menyebabkan sel
kehilangan kontrol untuk menghentikan aktivitas proliferasi yang abnormal
(Gambar 2) (King, 2000).
Kanker kolon juga menjalani tahapan karsinogenesis pada proses
pembentukannya. Gen regulator positif dalam karsinogenesis kanker kolon adalah
yang berperan dalam transduksi sinyal yang diperlukan dalam replikasi sel,
diantaranya APC (Adenomatous Poliposis Coli), DCC (deleted in colorectal
cancer), dan K-ras, sedangkan tumor suppressor gene yang berperan dalam
proses perbaikan DNA ketika terjadi kesalahan dalam replikasi antara lain gen
p53, hMSH2 (human mut S homolog 2), hMLH1 (human mut L homolog 1),
hPMS1 (human Post Meiotic Segregation 1), dan hPMS2 (human Post Meiotic
Segregation 2) (Calvert dan Frucht, 2002).
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Pada tahap inisiasi kanker kolon, terjadi kerusakan DNA karena paparan
karsinogen yang mengarah pada mutasi gen. Inisiasi juga dapat terjadi akibat
mutasi bawaan sejak lahir pada APC, hMSH2, dan hMLH1 (Lynch dan de la
Chapelle, 2003). Gen APC mengkode suatu protein yang memfasilitasi transduksi
sinyal dari molekul adhesi pada membran sel (cadherin) ke sitoskeleton dan
nukleus. Disfungsi gen ini akan memicu terjadinya invasi karena sel epitel
kehilangan kemampuan untuk mengadakan ikatan dengan sel lain. Kerusakan
pada gen hMSH2 dan hMLH1 akan menyebabkan akumulasi kerusakan DNA
(King dan Robins, 2006).
Pada tahap promosi, sel epitel mengalami hiperproliferasi sehingga
mengalami penebalan dinding kolon meskipun belum terdapat perubahan
morfologi sel yang menandai keberadaan kanker. Hiperproliferasi ini didukung
dengan adanya abnormalitas pada metilasi DNA, inaktivasi APC, hMSH2, dan
hMLH1 serta ekspresi COX-2 (Cyclooxygenase 2) yang berlebih. Tingkat metilasi
DNA yang tinggi serta tidak adanya enzim hMSH2 dan hMLH1 menyebabkan sel
tidak mampu mengatasi kerusakan DNA yang terjadi, padahal tingkat mutasi
bertambah seiring dengan laju proliferasi sel (Greenwald, Kellof, Boone, dan
McDonald, 1995). Pada tahap progresi, akumulasi kerusakan DNA semakin
meningkat. Pada sel epitel yang terpromosi telah mengalami mutasi pada k-ras
dan p53 serta delesi DCC. Pada tahap ini telah dapat diamati adanya adenoma
pada kolon. Pada tahap lebih lanjut, terjadi invasi sel kanker menembus basal
lamina dan memasuki pembuluh darah sehingga membentuk kanker sekunder
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pada jaringan lain (metastasis). Selain itu, pembentukan pembuluh darah baru
(angiogenesis) juga dapat terjadi (Hanahan dan Weinberg, 2000).
Agen Perusak DNA :
kimia, radiasi, virus

Sel Normal
Perbaikan DNA
yang berhasil

Kerusakan DNA
Perbaikan DNA
yang gagal

Mutasi duturunkan dalam :
1. Gen yang menyerang
perbaikan DNA
2. Gen yang menyerang sel
pertumbuhan (apoptosis)

Genom sel somatik
bermutasi

Menonaktifkan gen
supresor kanker

Mengaktifkan onkogen
yang meningkatkan
pertumbuhan

Mengganti gen yang
mengatur apoptosis

Menurunkan
apoptosis

Ketidakteraturan
proliferasi sel

Clonal expansion
Angiogenesis
Mutasi tambahan
Lolos dari
sistem imun
Pertumbuhan tumor

Neoplasma ganas

Invasi dan metastasis

Gambar 2. Diagram yang menggambarkan skema dari molekul dasar kanker (Kumar,
Abbas, dan Fausto, 2010).
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Hiperproliferasi sel juga dapat diinduksi oleh peningkatan ekspresi COX2 yang terjadi akibat mutasi gen APC. Ekspresi COX-2 yang berlebih
menyebabkan akumulasi prostaglandin E2 (PGE2) yang terkait dengan jalur proonkogenik cyclic Adenosine MonoPhosphat (cAMP)/protein kinase A (PKA) dan
jalur transduksi sinyal onkogen epidermal growth factor receptor (EGFR), serta
mengaktivasi NFқB. Ligan EGFR, amphiregulin (AR), diregulasi oleh jalur
PGE2/cAMP/PKA yang akan mengaktivasi tirosin kinase EGFR untuk
mentransduksi sinyal mitogenik dan menstimulasi proliferasi sel (Shao, Lee, Guo,
Evers, dan Sheng, 2003). Aktivasi EGFR melalui PGE2 juga menstimulasi jalur
matriks metalloproteinase (MMP) yang berperan dalam pemacuan metastasis,
sedangkan aktivasi NFқB menghambat apoptosis (Hanahan dan Weinberg, 2000).
COX-2 juga mempengaruhi aktivitas angiogenesis melalui modulasi faktor
angiogenik seperti Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) dan basic
Fibroblast Growth Factor (bFGF) (Tsuji, Kawano, Tsuji, Sawaoka, Hori, dan
Dubois, 1998). Peningkatan ekspresi COX-2 juga menyebabkan protein
antiapoptosis B-cell lymphoma (Bcl-2) yang menyebabkan resistensi terhadap
apoptosis (Markowitz, 2007).

E. Siklus Sel
Sel melakukan serangkaian proses perbanyakan diri atau proliferasi
untuk dapat terus berkembang dan menginvasi. Gangguan pada regulator siklus
sel menyebabkan pembelahan sel menjadi tidak terkontrol. Siklus sel terbagi ke
dalam empat fase utama, yaitu fase G0 (quiescent), G1 (gap 1), fase S (synthesis
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phase), fase G2 (gap 2), dan fase M (mitosis). Siklus sel terjadi karena adanya
sinyal untuk pembelahan sel dan berada pada fase quiescent jika pertumbuhan
tidak diinginkan (Gambar 3) (Kumar, Abbas, Fausto, dan Aster, 2005).
Dalam siklus sel terdapat restriction point pada G1 dan check point G1/S
dan G2/M. Restriction point merupakan point saat sel melalui siklus sel yang
bebas dari stimulus eksternal. Restriction point dapat dilewati dengan peningkatan
fosforilasi protein Rb (pRb) oleh kompleks Cdk 4/6-CycD yang akan
memfosforilasi pRb dan aktivasi E2F sebagai faktor transkripsi untuk
mengaktifasi kompleks Cdk-cyclin lainnya yang berperan di fase sel selanjutnya.
Kontrol internal (checkpoint) disaat transisi fase G1/S bertujuan mencegah
replikasi DNA yang rusak karena mutasi atau kerusakan kromosom. Sedangkan
kontrol G2/M memastikan replikasi DNA berlangsung sempurna dan aman
memasuki fase mitosis. Dalam siklus sel juga terdapat arrest sebagai respon dari
kerusakan DNA dan stress sel yang memerantarai pelepasan p53 (Kumar dkk,
2005).
Proses siklus sel melibatkan peran faktor pertumbuhan, proses transduksi
sinyal dan secara langsung diregulasi oleh protein regulatory siklus sel, cyclin
dependent kinase (CDK). Aktivasi CDK membutuhkan protein cyclin yang
disintesis di awal fase dan didegradasi di akhir fase melalui ubiquitinasi (Devita,
Lawrence, dan Rosenberg, 2008). Kompleks CDK/cyclin akan teraktivasi oleh
fosforilasi oleh CDK7/cyclin H (Shah dan Schwartz, 2001).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

16

Gambar 3. Siklus sel dan regulasinya (Nurse,2000)

Pada proses transisi dari G0 ke dalam siklus sel (G1) dimulai dengan
induksi cyclin D (D1,2,3) melalui sinyal ekstraseluler yang mempromosikan
proliferasi. Fase G1 sel melakukan persiapan untuk sintesis DNA. Transisi dari
fase G1 ke S erat hubungannya dengan aktivitas pRb sebagai tumor suppressor
gene. Siklus sel menuju fase S dengan terbentuknya kompleks cyclin D/CDK4,6
dan Cyclin E/CDK2 yang memfosforilasi kompleks pRb/E2F selama pertengahan
hingga akhir fase G1. Faktor transkripsi E2F yang terlepas secara langsung akan
memacu ekspresi protein lain yang diperlukan dalam replikasi DNA dan gen
biosintesis nukleotid. Proses ini juga diregulasi oleh CDK inhibitor (CKI) yaitu
keluarga INK4 (p15, p16, p18, dan p19) sebagai regulator negatif yang
menghambat fosforilasi pRb. Penghambatan terbentuknya kompleks CDK4.6cyclin D yang memfosforilasi pRb dapat memacu penghentian fase G1 (Lodish,
Arnold, Zipursky, Matsudara, David, dan Darnell, 2000).
Setelah aktivasi protein-protein yang diperlukan dalam daur sel
mencukupi dan restriction point telah terlewati maka sel masuk ke fase S. Fase S
ditandai dengan adanya proses sintesis DNA dan replikasi genomnya. Pada awal
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fase terbentuk kompleks cyclin A dan CDK2 atau Synthesis Promoting Factor
(SPF) yang menginisiasi terjadinya replikasi DNA (Shackelford, Kaufmann, dan
Paules, 1999). Diakhir fase S, SPF akan terdegradasi dan terbentuk CDC2/cyclin
A untuk memasuki fase G2 yang ditandai dengan sel melakukan persiapan untuk
proses pembagian genom ke sel anak dan memastikan ketepatan replikasi.
Selanjutnya fase G2/M diaktivasi oleh CDC2/cyclin B, disebut mitosis promoting
factor (MPF), yang akan memicu terjadinya mitosis menghasilkan dua sel anak
dengan kromosom yang identik (Shah dan Schwartz, 2001).
Setelah selesai satu daur sel, sel dapat kembali masuk ke fase G1 atau ke
fase G0 dimana terjadi penghentian daur sel atau istirahat. Sel yang memasuki
fase G0 dapat masuk kembali ke fase G1 ketika ada sinyal-sinyal pertumbuhan
(Kumar dkk., 2005). Pada sel kanker tidak terdapat fase G0 akibatnya sel akan
terus menerus membelah tanpa diferensisasi karena sel kanker mampu memenuhi
kebutuhan sinyal pertumbuhannya sendiri (Macdonald, Ford, dan Casson, 2004).

F. Sel WiDr
Sel WiDr merupakan salah satu sel model kanker kolon yang termutasi
pada gen p53, namun adanya p21 yang normal memungkinkan terjadinya
penghentian daur sel (Liu dkk, 2006). Mutasi pada p53 terjadi pada posisi 273,
yaitu perubahan GA sehingga terjadi perubahan residu arginin menjadi histidin.
Perubahan tersebut dapat membuat afinitas p53 dalam mengikat gen downstreamnya (protein proapoptosis) rendah sehingga efeknya tidak maksimal atau bahkan
tidak berfungsi sebagai tumor suppressor gene (Noguchi dkk., 1979). Hasil
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penelitian karakteristik WiDr menyebutkan masa pembelahan WiDr adalah 15
jam dengan efisiensi plating mencapai 51% (Chen, Drabkowski, Hay, Macy, dan
Peterson, 1987), sedangkan pada penelitian lain disebutkan doubling time WiDr
adalah 36,7+3,7 jam (Noguchi dkk., 1979). Pada sel ini COX-2 diekspresikan
tinggi bahkan overekspresi yang memacu proliferasi sel WiDr sedangkan Bcl-2
sebagai protein antiapoptosis tidak diekspresikan tinggi (Meyerhardt dan Mayer.,
2005).
Pada penelitian yang dilakukan oleh Noguchi dkk. (1979) menunjukkan
bahwa pada sel WiDr memiliki tiga kromosom marker, yang pertama kromosom
besar (hampir dua kali kromosom normal) dan sangat metasentris, yang kedua
sama dengan kromosom acrosentric D-group dengan satelit yang sangat besar,
dan yang ketiga kromosom metasentris yang sangat kecil.
Sel WiDr menunjukkan sensitivitas yang rendah terhadap agen
kemoterapi 5-FU walaupun 5-FU adalah agen kemoterapi yang disarankan FDA.
Transfeksi WiDr dengan p53 normal pun tidak menyebabkan peningkatan
sensitivitasnya terhadap 5-FU (Liu dkk.,2006). Resistensi sel WiDr terhadap 5-FU
salah satunya diperantarai dengan terjadinya peningkatan ekspresi enzim timidilat
sintetase yang merupakan target penghambatan utama dari 5-FU. P-glikoprotein
(Pgp) pada sel WiDr tidak diekspresikan tinggi sehingga kemungkinan terdapat
mekanisme

lain

yang

memperantarai

resistensi

WiDr

terhadap

5-FU

(Sigmond dkk., 2003).
Kelebihan sel WiDr adalah dapat membentuk tumor secara histologikal
dengan efisiensi mendekati 100% pada empat host yang berbeda selama 1-4
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minggu setelah inokulasi; mudah untuk dikulturkan; memiliki doubling-time yang
cukup singkat yakni 15 jam; dan memiliki efisiensi plating yang tinggi yaitu 51%;
selain itu sel WiDr juga memiliki mekanisme resistensi terhadap agen kemoterapi
yang cukup tinggi (Noguchi dkk., 1979). Dengan kelebihan tersebut sel WiDr
dapat digunakan sebagai model penelitian dan pengembangan agen-agen antikanker.

G. Asetogenin
Asetogenin adalah kelompok senyawa yang mengandung rantai asam
lemak panjang C32 atau C34 dengan unit 2-propanol pada C-2 untuk membentuk
lakton, merupakan golongan senyawa utama yang banyak ditemukan dalam
keluarga Annonaceae. Struktur umum asetogenin adalah rantai C32 asam lemak,
dengan gugus γ-lactone di ujungnya dan beberapa gugus fungsi lain yang
mungkin ada seperti hidroksi, keton, epoksida, tetrahidrofuran (THF), dan
tetrahidropyran (THP) (Bermejo dkk., 2005).

Gambar 4. Struktur umum asetogenin (Villo, 2008)

Aktivitas sitotoksik asetogenin dari sirsak secara in vitro telah banyak
diteliti pada beberapa jenis sel, seperti Hep. 2,2,15; prostate adenocarcinoma PC-
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3; Human Colon Cancer HT-29; Human Tumor MDR SW480 (P-glycoprotein+);
dan beberapa jenis sel lainnya (Lesley Taylor, 2004).
Asetogenin sebagai antikanker memiliki beberapa mekanisme aksi
seperti 1) menghambat enzim NADH oksidase di membran plasma dari sel
kanker, dengan menghambat enzim tersebut produksi ATP dapat terhambat, 2)
menghambat complex I (NADH:ubiquinone oxidoreductase) dalam proses
transport elektron di mitokondria, dengan menghambat fosforilasi oksidatif maka
produksi

Adenosine Triphosphat

(ATP) juga juga terhambat

sehingga

menghambat pertumbuhan sel kanker, 3) menghambat sel kanker dengan Multi
Drug Resistance (MDR). P-glikoprotein adalah kontributor adanya MDR
sehingga terjadi peningkatan ekspresi pompa plasma membran. Dua intraselular
ATP-binding sites ditemukan pada P-glikoprotein, dan aktifitas pompa tersebut
membutuhkan ATP. Asetogenin mengurangi aktivitas atau mematikan pompa Pglikoprotein bersama dengan penghambatan ATP, 4) sel kanker pada fase S
sangat mudah diserang oleh asetogenin. Annonacin dapat menahan siklus sel pada
fase G1, dan menghambat progresi fase S. Annonacin meningkatkan protein
checkpoint dalam siklus sel yaitu p53 dan p21, dan 5) annonacin juga dapat
memacu apoptosis. Annonacin meningkatkan ekspresi Bax dan Bad, tetapi tidak
Bcl-2 atau Bcl-xL (Lesley Taylor, 2004).
Chang dkk. (2007) telah meneliti kandungan asetogenin dari ekstrak etil
asetat biji Annona reticulata, asetogenin yang diidentifikasi sebanyak enam
senyawa yaitu annoreticuin, annoreticuin-9-one, bullatacin, squamocin, cis/trans-bullatacinone, dan cis-/trans-murisolinone. Beberapa dari senyawa yang
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diisolasi tersebut menunjukkan aktivitas sitotoksik yang poten terhadap empat
varian sel, yaitu Hep. 2,2,15; Hep. G2; KB; dan CCM2. Suresh dkk (2012)
meneliti isolat dari akar Annona reticulata yaitu asetogenin neoannonin yang
menunjukkan aktivitas sitotoksik yang poten terhadap A-549, K-562, HeLa, dan
MDA-MB, namun cukup rendah terhadap sel normal (sel Vero).

H. Brine Shrimp Lethality Test

Brine Shrimp Lethality Test (BST) adalah uji toksisitas terhadap larva
udang Artemia salina merupakan uji bioaktivitas sebagai uji pendahuluan untuk
mengamati efek farmakologi suatu senyawa dalam hal ini senyawa alam. Data
yang diperoleh diolah untuk mendapatkan nilai LC50 atau Lethal Concentration
50% yang merupakan besarnya konsentrasi (ppm) fraksi yang diuji untuk dapat
mematikan hewan uji sebanyak 50%. Tingkat ketoksikan senyawa tersebut
dinyatakan sebagai berikut: (1) sangat toksik apabila LC50<30ppm, (2) toksik
apabila LC50<1000ppm, (3) tidak toksik apabila LC50>1000ppm (Meyer, Fergini,
Putnam, Jacobsen, Nicholas, dan McLaughin, 1982). McLaughin dkk. (1998)
menyatakan adanya hubungan antara toksisitas brine shrimp dan sitotoksisitas
9KB, karsinoma nasofaringeal pada manusia, dan uji brine shrimp telah
digunakan sebagai skrining awal sel tumor. Keuntungan menggunakan metode ini
adalah waktu perlakuan hingga pengamatan cepat (24 jam), murah, dan sederhana
karena tidak membutuhkan teknik aseptis, mudah walaupun menggunakan
organisme yang cukup banyak, tidak membutuhkan peralatan khusus dan hanya
membutuhkan jumlah sampel yang relatif sedikit (<2-20mg).
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Gambar 5. Metamorfosis artemia dan tubuh artemia dewasa(Mudjiman, 1989)

Artemia tersedia dalam bentuk siste yang kemudian akan ditetaskan
dalam air laut buatan dengan konsentrasi 3,8%. Selanjutnya, ekstrak atau fraksi
produk alam diaplikasikan pada konsentrasi 10, 100, dan 1000 ppm dalam vialvial yang berisi 5 mL air laut dan 10 larva udang artemia dengan replikasi
sebanyak tiga kali (Meyer dkk., 1982; McLaughlin dkk., 1998). Larva udang yang
bertahan hidup dihitung setelah 24 jam. Data ini diproses untuk mendapatkan nilai
LC50 yang kemudian dapat dilanjutkan ke uji sitotoksik dengan cell line tertentu
(McLaughlin dkk., 1998).

I.

Uji Sitotoksik MTT Assay

Uji sitotoksik adalah uji in vitro yang biasanya menggunakan kultur sel
(Sahid, 2008). Berdasarkan tujuan penggunaannya uji sitotoksik dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu uji sitotoksik non spesifik yaitu untuk kepentingan evaluasi
keamanan suatu senyawa, dan uji sitotoksik spesifik yaitu untuk menguji aktivitas
antineoplastik (Fershney, 1986). Uji sitotoksik spesifik lebih efektif dilakukan
pada sel yang sedang membelah sehingga respon pada populasi sel kanker yang
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berbeda dapat diamati secara jelas, bahkan antara sel kanker dengan sel normal
pun dapat diamati. Sel kanker biasanya menunjukkan respon yang lebih sensitif
dibandingkan sel normal (Fershney, 1986). Parameter yang dapat digunakan untuk
mengamati sitotoksisitas adalah morfologi sel, viabilitas sel, proliferasi sel, dan
kerusakan membran (Doyle dan Griffiths, 2000).
Uji MTT merupakan salah satu metode kolorimetrik, dimana pereaksi
MTT

ini

merupakan

garam

tetrazolium

3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyltetrazolium bromide berwarna kuning yang dapat dipecah menjadi kristal
formazan berwarna ungu oleh enzim suksinat dehidrogenase yang terdapat dalam
jalur respirasi sel pada mitokondria yang aktif pada sel yang masih hidup (Gambar
6). Warna ungu kristal formazan ini dibaca absorbansinya dengan menggunakan
ELISA reader. Kristal formazan yang terbentuk sebanding dengan jumlah sel
yang hidup (Doyle dan Griffith, 2000).

Gambar 6. Reaksi perubahan MTT menjadi bentuk formazan

Uji sitotoksik digunakan untuk menentukan parameter nilai Inhibitory
concentration

(IC50).

Nilai

IC50

menunjukkan

nilai

konsentrasi

yang

menghasilkan hambatan proliferasi sel sebesar 50% dan menunjukkan potensi
ketoksikan suatu senyawa terhadap sel. Nilai IC50 dapat menunjukkan potensi
suatu senyawa sebagai sitotoksik. Semakin besar harga IC50 maka senyawa
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tersebut semakin tidak toksik. Akhir dari uji sitotoksisitas dapat memberikan
informasi % sel yang mampu bertahan dihidup, sedangkan pada organ target
memberikan informasi langsung tentang perubahan yang terjadi pada fungsi sel
secara spesifik (Doyle dan Griffths, 2000).

J.

Landasan Teori

Kanker adalah sel abnormal yang berproliferasi yang dapat tumbuh
akibat paparan agen perusak DNA yaitu agen kimia, radiasi, dan virus.
Pengobatan kanker yang dilakukan sejak lama seperti pembedahan, kemoterapi,
dan radioterapi memiliki banyak kekurangan seperti tidak spesifiknya pengobatan
sehingga memiliki efek samping yang cukup besar. Kanker kolon juga mengalami
tahapan karsinogenesis. Kanker kolon umumnya dimulai ketika gen APC
mengalami mutasi sehingga mengakibatkan peningkatan ekspresi COX-2 yang
selanjutnya dapat meningkatkan proliferasi sel, memacu metastasis, dan resistensi
terhadap apoptosis.
Sel WiDr merupakan salah satu model sel kanker kolon yang termutasi
pada gen p53. Mutasi ini membuat afinitas dalam mengikat protein proapoptosis
berkurang sehingga efeknya tidak maksimal bahkan tidak berfungsi sebagai tumor
suppressor gene. Sel ini memiliki sensitivitas yang rendah terhadap 5-FU akibat
adanya peningkatan ekspresi enzim timidilat sintetase yang merupakan target
penghambatan 5-FU. Kelebihan sel WiDr sebagai model penelitian yaitu memiliki
efisiensi mencapai 100% dalam membentuk tumor, mudah dikultur, doubling-time
yang singkat yakni 15 jam, dan efisiensi plating yang tinggi mencapai 51%.
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Tanaman mulwo merupakan salah satu anggota dari famili Annonaceae.
Famili ini memiliki golongan senyawa antikanker, yaitu asetogenin. Salah satu
anggota Annonaceae lain yang sudah diteliti memiliki senyawa asetogenin dan
menunjukkan aktivitas antikanker adalah tanaman sirsak. Melalui pendekatan
kemotaksonomi dengan melihat kekerabatan dari tanaman sirsak, maka mulwo
kemungkinan memiliki senyawa asetogenin pada bagian daun.
Aktivitas sitotoksik asetogenin telah banyak diteliti pada berbagai jenis
sel dan menunjukkan hasil yang positif. Asetogenin yang pernah diteliti oleh
Chang dkk. (2007) dari ekstrak etil asetat biji mulwo dan Suresh dkk (2012) dari
fraksi etil asetat akar mulwo menunjukkan aktivitas sitotoksik yang poten
terhadap berbagai varian sel. Mekanisme kerja dari asetogenin adalah
menghambat produksi ATP sel kanker, menghambat aktifitas pompa Pglikoprotein, dan meningkatkan protein apoptosis p53 dan p21 (Lesley Taylor,
2004).
Uji bioaktivitas secara BST merupakan uji pendahuluan untuk
mengamati efek farmakologi suatu senyawa. Dalam uji ini dilihat tingkat
mortalitas larva udang akibat pemberian fraksi daun mulwo untuk mendapatkan
nilai LC50. Tingkat ketoksikan senyawa tersebut dinyatakan sebagai berikut:
sangat toksik apabila LC50<30ppm, toksik apabila LC50<1000ppm dan tidak
toksik apabila LC50>1000ppm (Meyer dkk., 1982). Setelah uji ini diperoleh fraksi
paling aktif yang dilanjutkan dengan uji sitotoksik terhadap sel WiDr.
Uji sitotoksik MTT merupakan salah satu metode kolorimetrik dimana
pereaksi MTT yang berwarna kuning dipecah menjadi kristal formazan berwarna
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ungu oleh enzim suksinat tetrazolim reduktase yang terdapat dalam jalur respirasi
sel pada mitokondria yang aktif pada sel yang masih hidup. Kristal yang terbentuk
sebanding dengan jumlah sel yang hidup baik yang membelah maupun tidak
membelah (Doyle dan Griffith, 2000). Hasil pengukuran dihitung dalam IC50
untuk mengetahui konsentrasi fraksi yang dapat menghambat proliferasi sel
sebanyak 50%.

K. Hipotesis
1.

Fraksi etil asetat paling toksik terhadap larva artemia melalui metode BST.

2.

Fraksi etil asetat daun mulwo memiliki potensi sitotoksik pada sel kanker
kolon WiDr dengan MTT assay.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Penelitian tentang aktivitas sitotoksik fraksi etil asetat daun mulwo
terhadap sel kanker kolon WiDr ini merupakan jenis penelitian eksperimental
murni dengan menggunakan rancangan acak lengkap pola searah.

B. Variabel dan Definisi Operasional
1. Variabel penelitian
a. Variabel utama
1) Variabel bebas

Variabel bebas dari penelitian ini adalah konsentrasi fraksi etil asetat
daun mulwo.
2) Variabel tergantung
Variable tergantung dari penelitian ini adalah viabilitas sel.
b. Variabel pengacau
1) Variabel pengacau terkendali
a) Waktu dan tempat pengambilan daun mulwo.
b) Kondisi percobaan yang meliputi suhu dan waktu inkubasi

2) Variabel pengacau tak terkendali
a) Umur tanaman mulwo
b) Jumlah kandungan kimia daun mulwo.

27
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2. Definisi Operasional
a. Fraksi daun mulwo adalah fraksi kental yang diperoleh dengan cara
mengfraksinasi bertingkat serbuk kering daun mulwo secara mekanis
menggunakan pelarut n-heksan, etilasetat, dan metanol.
b. LC50 adalah besarnya konsentrasi fraksi daun mulwo yang mengakibatkan
kematian larva artemia sebanyak 50%.
c. IC50 adalah besarnya konsentrasi fraksi serbuk daun mulwo yang dapat
menghambat pertumbuhan sel kanker kolon WiDr sebanyak 50%.
d. Viabilitas sel adalah jumlah sel yang hidup, baik sel-sel membelah secara
aktif atau tidak.

C. Bahan Penelitian
1.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun mulwo yang
diperoleh dari kebun tanaman obat Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

2.

Pelarut dalam fraksinasi berderajat teknis, yaitu n-heksana, etil asetat, dan
metanol yang diperoleh dari PT. Brata Chem.

3.

Uji kualitatif asetogenin dengan metode KLT dengan fase gerak dietil
eter:petroleum eter (2:3) v/v berderajat p.a, fase diam Silica gel 60 F 254
(Merck, Darmstadt), dan reagen KMnO4 0,32% (b/v).

4.

Subjek uji adalah sel kanker WiDr yang diperoleh dari koleksi Laboratorium
Parasitologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada. Sel dipanen dari
culture disk dengan tripsin-EDTA 0,025% (Gibco,Invitrogen,Canada) yang
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digunakan untuk membantu pelepasan sel yang melekat pada flask. Untuk
pengujian sampel uji dilarutkan dalam DMSO (DMSO minimum 99,5% pro
GC, Sigma, Aldrich Chemie GmBH, Steinheim, Germany).
5.

Media. Kultur sel ditumbuhkan dalam media penumbuh Roswell Park
Memorial Institute (RPMI) 1640 (Gibco, Invitrogen Corporation, NY, 14072,
USA) yang mengandung Fetal Bovine Serum (FBS) 10%(v/v) (FBS qualified,
Gibco, InvitrogenTM USA), dan antibiotik penisilin-streptomisin 1%(v/v)
(Gibco, Invitrogen Corporation, Grand Island, NY, 14072, USA).

6.

Reagen

MTT

[3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazoliumbromida].

Reagen stok 5 mg/ml dibuat dengan melarutkan MTT (Sigma, SigmaAldrich Corp, St. Louis, MO, USA) dalam phosphat buffer saline (PBS).
Reagen kerja dibuat dengan mengencerkan reagen stok 10 kali dengan
medium RPMI.
7.

Reagen stopper. Reagen mengandung sodium dodesil sulfat (SDS, MerckSchuchardt, Dr. Th. Schuchardt & Co, D-85662 Hobenbrunn, Germany) 10%
dalam 0,1 N HCl (Merck, Darmstadt, Germany).

8.

Phosphat buffer saline (PBS) 1X pH 7,4 dibuat dengan cara melarutkan 8 g
NaCl (for molecular biology, murni HPLC ≥ 98% No Katalog 7647-14-5,
Sigma Aldrich Chemie GmBH, Steinheim, Germany); 0,2 g KCl (for
molecular biology, murni HPLC ≥ 99,0% No Katalog 7447-40-7, Sigma
Aldrich Chemie GmBH, Steinheim, Germany); 0,2 g KH2PO4 (for molecular
biology, murni HPLC ≥ 98% No Katalog 7778-77-0, Sigma Aldrich Chemie
GmBH, Steinheim, Germany); 1,15 g Na2HPO4 (for molecular biology,
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murni HPLC ≥ 98,5% No Katalog 7558-79-4, Sigma Aldrich Chemie GmBH,
Steinheim, Germany) dalam 1 liter akuades.

D. Alat Penelitian
Alat yang digunakan dalam preparasi fraksi adalah oven, alat
penggiling/penyerbuk, timbangan, ayakan no mesh 40, maserator, rotavapor, alatalat gelas, termometer, mikropipet (Socorex ISBA S.A), bejana kromatografi lapis
tipis, lempeng silica gel 254, alumunium foil, desikator,
Alat yang digunakan untuk kerja in vitro adalah botol duran, stiker label,
pipet Pasteur, conical tube (BD Falcon), tissue culture dish diameter 10 cm
(Iwaki), cover slip diameter 13 mm (Thermanox), yellow tip dan blue tip (Brand),
96-well plate (Nunc), hemacytometer (Nebaur improved 0,100 nm Tiefe Depth
Profonder 0,0025 mm2, Germany), mikropipet (Pipetman® neo Gilson, France),
cell counter, inverted microscope (Zeiss MC), mikroskop cahaya (Nikon YS100),
tabung reaksi kecil, vortex (Maxi Mix II, Thermolyne type 37600 mixer, Iowa,
USA), eppendorf (Brand), jas lab, masker, sarung tangan, lampu spiritus, autoklaf
(Hirayama HV-25 020585175, Hirayama Manufacturing Co., Jepang), Laminar
Air Flow (LAF) hood (Labconco, German Sciences), kulkas, dan inkubator CO2
(Heraeus), ELISA reader (Bio-Rad microplate reader Benchmark serial no.
11565, Jepang).
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E. Tata Cara Penelitian
1.

Determinasi tanaman

Determinasi tanaman mulwo dilakukan di Fakultas Farmasi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Determinasi dilakukan dengan cara
membandingkan ciri morfologi tanaman mulwo dengan pustaka acuan
menurut Becker dan Bakhuizen (1963).
2.

Pembuatan simplisia

Daun mulwo diperoleh dari kebun obat Fakultas Farmasi Universitas
Sanata Dharma. Daun yang diambil adalah daun ke-4 hingga ke-5 dari ujung
yang masih segar yang berwarna hijau. Daun mulwo yang telah dicuci,
dikeringkan dibawah sinar matahari dengan ditutupi kain hitam dan
dilanjutkan ke dalam oven bersuhu 40-500C selama 24 jam. Setelah daun
kering dan bisa dihancurkan dengan mudah menggunakan tangan, daun
mulwo diblender menggunakan mesin penyerbuk sampai berbentuk serbuk.
Kemudian serbuk simplisia kemudian diayak menggunakan ayakan dengan
no mesh 40.
3.

Fraksinasi senyawa aktif dengan metode maserasi

Fraksinasi komponen aktif dilakukan dengan cara maserasi/mekanis
dengan metanol, etilasetat, dan heksana. Serbuk daun mulwo ditimbang
sebanyak 60 g dan dibagi menjadi dua masing-masing 30 g untuk proses
fraksinasi. Lalu difraksinasi secara maserasi masing-masing menggunakan
250 mL pelarut n-heksan selama 24 jam dengan penggojogan konstan 150
rpm, kemudian ampas yang diperoleh direndam dengan 250 mL pelarut yang
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sama sampai diperoleh filtrat yang berwarna pucat. Filtrat digabungkan dan
diuapkan dengan vaccum rotary evaporator dengan suhu 40-50oC dan
tekanan 335 mmHg sampai diperoleh fraksi kental. Fraksi kental yang didapat
diuapkan di dalam oven dengan suhu 50oC sampai diperoleh ektrak kering
yang selanjutnya dinamakan fraksi n-heksana. Cawan porselen ditutup
alumunium foil dan disimpan dalam desikator. Ampasnya dikeringkan pada
suhu ruang hingga terbebas dari pelarut n-heksan.
Ampas yang telah kering dimaserasi menggunakan 250 mL pelarut
etil asetat selama 24 jam dengan penggojogan konstan 150 rpm, kemudian
ampas yang diperoleh direndam dengan 250 mL pelarut dan cara yang sama
sampai diperoleh filtrat yang berwarna pucat. Filtrat digabungkan dan
diuapkan dengan vaccum rotary evaporator dengan suhu 40-50oC dan
tekanan 240 mmHg sampai diperoleh fraksi kental. Fraksi kental yang didapat
diuapkan di dalam oven dengan suhu 50oC sampai diperoleh ektrak kering
yang selanjutnya dinamakan fraksi etil asetat. Cawan porselen ditutup
alumunium foil dan disimpan dalam desikator. Ampasnya dikeringkan pada
suhu ruang hingga terbebas dari pelarut etil asetat.
Selanjutnya ampas yang telah kering dimaserasi lagi menggunakan
250 mL pelarut metanol selama 24 jam dengan penggojogan konstan 150
rpm, kemudian ampas yang diperoleh direndam dengan 250 mL pelarut dan
cara yang sama sampai diperoleh filtrat yang berwarna pucat. Filtrat
digabungkan dan diuapkan dengan vaccum rotary evaporator dengan suhu
40-50oC dan tekanan 337 mmHg sampai diperoleh fraksi kental. Fraksi kental
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yang didapat diuapkan di dalam oven dengan suhu 50oC sampai diperoleh
ektrak kering yang selanjutnya dinamakan fraksi metanol. Cawan porselen
ditutup alumunium foil dan disimpan dalam desikator. Ampasnya dikeringkan
pada suhu ruang hingga terbebas dari pelarut metanol. Ketiga fraksi tersebut
masing-masing di uji bioaktivitasnya secara BST. Fraksi dinyatakan aktif bila
menghasilkan nilai LC50 < 1000ppm.

4.

Uji BST
a. Penetasan siste

Siste artemia dimasukkan dalam air laut buatan. Bahan yang
digunakan untuk pembuatan air laut buatan yaitu 38 g natrium klorida dalam
1 liter aquadest. Bahan-bahan sebagian dilarutkan dalam sebagian aquadest
dalam labu takar 1 liter (McLaughin dkk, 1998).
Tempat penetasan siste artemia berupa aquarium dengan kaca gelap
yang terbagi menjadi dua bagian dengan suatu sekat berlubang pada bagian
bawahnya. Salah satu bagian adalah area yang terang, sedangkan bagian lain
adalah area yang gelap tempat siste artemia ditaburkan. Suhu penetasan
berkisar antara 25ºC-30ºC, pH antara 7,3-8,4. Air laut buatan diaerasi selama
1 jam. Air laut buatan dimasukan dalam aquarium. Kemudian siste artemia
ditaburkan di area gelap secara merata dan diberi penerangan. Setelah 24 jam,
siste akan menetas menjadi nauplius yang aktif bergerak menuju ke tempat
terang. Larva yang akan digunakan adalah larva yang telah berumur 48 jam.
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b. Uji bioaktivitas

Perlakuan uji toksisitas dilakukan sebanyak tiga kali ulangan pada
masing-masing fraksi sampel. Fraksi kental metanol, etilasetat, dan heksana,
ditimbang sebanyak 50 mg dan dilarutkan dengan menggunakan pelarutnya
masing-masing sebanyak 5 mL untuk membuat larutan stok 10.000 ppm. Dari
larutan stok tersebut kemudian dipipet 500, 50, 5 µL, dan ditambah ALB
hingga 5 mL sehingga konsentrasinya masing-masing larutan menjadi 10,
100, 1000 ppm. Kelompok kontrol diberikan pelarut sama banyak dengan
jumlah fraksi yang diberikan. Masing-masing pelarut dalam vial dikeringkan
selama 24 jam. Vial yang digunakan sebelumnya telah dicuci bersih dengan
sabun dan dibilas dengan air panas.
Dalam tiap vial berisi 3 ml ALB yang telah divortex, dimasukkan 10
ekor larva artemia. Vial yang berisi larva kemudian ditambahkan 1 tetes
suspensi ragi dan ditambahkan ALB hingga 5 ml. Perlakuan dilakukan dalam
cahaya yang cukup.

5.

Uji kualitatif asetogenin

Fraksi yang memiliki daya toksisitas (LC50) tertinggi berdasarkan
hasil uji BST dilakukan pemisahan kandungan senyawa-senyawa bioaktif
yang terdapat di dalamnya dengan menggunakan analisa Kromatografi Lapis
Tipis. Identifikasi dengan KLT menggunakan plat silika gel 60 F 254. Fraksi
daun mulwo ditotolkan pada jarak ± 1,5 cm dari tepi bawah plat dengan pipa
kapiler kemudian dikeringkan dan dielusi dengan pengembang dietil
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eter:petroleum eter (2:3) v/v. Setelah gerakan fase gerak sampai pada garis
batas, elusi dihentikan. Hasil elusi dideteksi dengan reagen KMnO4 0,32%
(b/v), hasil positif menunjukkan warna kuning.

6.

Uji sitotoksisitas terhadap sel kanker kolon WiDr
a.

Preparasi sel

Semua alat yang akan digunakan disterilkan terlebih dahulu. Sel
diambil dari tangki nitrogen cair, kemudian segera dicairkan dalam penangas
air 37oC. Ampul disemprot dengan etanol 70% dan dimasukkan ke dalam
LAF. Ampul dibuka dan sel dipindahkan ke dalam conical tube steril yang
berisi media. Suspensi sel disentrifugasi dengan kecepatan 650 rpm selama 3
menit, kemudian supernatan dibuang. Media yang baru ditambahkan pada
endapan sel dan disuspensikan perlahan hingga homogen. Selanjutnya sel
ditumbuhkan dalam beberapa buah tissue culture flask atau tissue culture dish
dan diinkubasi dalam inkubator CO2 pada suhu 37oC dengan aliran CO2 5%.
Dua puluh empat jam kemudian dilakukan penggantian media kultur,
selanjutnya sel ditumbuhkan hingga konfluen dan jumlahnya cukup untuk
penelitian. Setelah sel konfluen, media dibuang dan sel dicuci PBS dua kali.
Sel ditambah tripsin-EDTA 0,25% untuk melepas sel dan dilakukan inkubasi
selama 3 menit dalam inkubator CO2. Media ditambahkan dan sel
diresuspensi hingga terlepas semua dari dinding flask. Suspensi sel kemudian
dipindahkan ke dalam conical tube steril baru. Sel dihitung dengan
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hemocytometer dan cell counter lalu dibuat suspensi sel dengan konsentrasi
sel sesuai kebutuhan.
b.

Preparasi larutan uji fraksi etil asetat daun mulwo

Sampel dilarutkan dalam DMSO sehingga diperoleh larutan induk
dengan konsentrasi 1000ppm. Larutan induk diencerkan dengan 20 mg/ml
media kultur hingga diperoleh seri konsentrasi 25, 50, 100, dan 200 µg/ml
untuk uji sitotoksik tunggal.
c.

Uji sitotoksik tunggal dengan MTT assay

Kultur sel WiDr yang telah konfluen dipanen dengan tripsin EDTA
dan didistribusikan ke dalam 96-well plate dengan jumlah 5 x 103
sel/sumuran dalam 100 µl media kemudian diinkubasi selama 48 jam untuk
beradaptasi dan menempel di sumuran sehingga siap untuk perlakuan. Setelah
sel siap, media dalam sumuran dibuang, kemudian dicuci dengan PBS 100 µl
lalu ditambahkan 100 µl media yang mengandung larutan uji dengan kadar
tertentu kemudian diinkubasi selama 24 jam. Sebagai kontrol digunakan
kontrol sel WiDr, dan kontrol media. Pada akhir inkubasi, media kultur yang
mengandung sampel dibuang, dicuci dengan 100 µl PBS. Kemudian ke dalam
masing-masing sumuran ditambahkan 100 µl media kultur yang mengandung
MTT 0,5 mg/ml, inkubasi lagi selama 3 jam pada suhu 37oC. Pereaksi
stopper ditambahkan setelah 3 jam. Sel diinkubasi semalam pada suhu kamar
dan terlindung dari cahaya. Pada akhir inkubasi, plate digoyang horizontal
dengan shaker selama 10 menit kemudian dibaca dengan ELISA reader pada
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panjang gelombang 595 nm. Intensitas warna yang terjadi sebanding dengan
jumlah sel yang hidup (viabilitas sel).

7.

Analisis data

Nilai IC50 dihitung dari kurva regresi linier antara log konsentrasi
dengan persen viabilitas sel. Nilai persen viabilitas sel merupakan data rasio
yang diperoleh dari konversi absorbansi masing-masing sumuran dihitung
menggunakan rumus :

%Hidup=

Absorbansi Sel dengan Perlakuan-Absorbansi Kontrol Media
x100%
Absorbansi Kontrol Sel-Absorbansi Kontrol Media
Analisis statistik fraksi etil asetat daun mulwo dalam berbagai

konsentrasi dilakukan dengan uji homogenitas Kolmogorov Smirnov
dilanjutkan dengan uji ANOVA dan unpaired t-test (p<0,05) program SPSS
17.0
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Determinasi Tanaman Mulwo
Determinasi tanaman bertujuan untuk memastikan kebenaran suatu
tanaman yang diuji. Berdasarkan determinasi yang telah dilakukan diperoleh
bahwa tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah benar tanaman mulwo
(lampiran 1).

B. Pembuatan Simplisia
Daun yang diambil diusahakan memiliki umur yang relatif sama
sehingga kadar senyawa aktifnya tidak berbeda signifikan (DirJen POM, 1985),
maka yang diambil adalah daun ke-4 hingga ke-5 dari ujung tangkai. Daun yang
sudah dipetik dicuci dengan air mengalir agar pengotor pada daun dapat
terlepaskan. Setelah itu daun ditiriskan sebelum dikeringkan sesuai prosedur
menurut DepKes (1986). Daun yang diperoleh seberat 610,69 gram.
Pengeringan dilakukan dibawah sinar matahari dengan ditutupi kain
hitam agar tidak terpapar sinar matahari secara langsung untuk menurunkan kadar
air sehingga tidak ditumbuhi jamur, dan menjamin agar kualitasnya tetap baik
sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selain itu dapat
meminimalkan reaksi enzimatis serta perubahan kimiawi sehingga senyawa aktif
yang terkandung dalam daun mulwo tidak berubah. Pengeringan ini sesuai
pedoman menurut DepKes (1986). Setelah itu daun dikeringkan dalam oven agar
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benar-benar kering namun tidak merusak kandungan senyawa di dalam daun
akibat pemanasan. Bahan simplisia dapat dikeringkan pada suhu 30-90oC, tetapi
suhu terbaik tidak melebihi 60oC (DitJen POM, 1985), karena itu digunakan suhu
50oC.
Pengeringan dapat dilakukan hingga kandungan air kurang dari 10%
karena reaksi enzimatis yang dapat menguraikan senyawa aktif sudah tidak
berlangsung (DitJen POM, 1985). Pada penelitian ini tidak dilakukan pengukuran
kadar air. Indikator kering adalah ketika daun dapat hancur dengan mudah ketika
diremas akibat kadar air di daun sudah sangat rendah.
Daun yang sudah kering selanjutnya diserbuk menggunakan blender.
Serbuk simplisia lalu diayak dengan ayakan no mesh 40 (DepKes RI, 1986).
Pengayakan bertujuan agar serbuk yang diperoleh benar-benar halus dan kecil
untuk memperluas permukaan kontak partikel dengan cairan penyari sehingga
penyarian berlangsung lebih sempurna. Serbuk yang diperoleh seberat 150,51
gram.

C. Maserasi
Penyarian dilakukan untuk menarik senyawa aktif yang berasal dari
simplisia dengan pelarut yang sesuai. Maserasi merupakan salah satu metode
penyarian yang cukup sederhana, yaitu dengan merendam serbuk simplisia ke
dalam cairan penyari. Maserasi biasanya digunakan pada simplisia dengan
kandungan senyawa yang tinggi namun memiliki efek farmakologi yang rendah.
Keuntungan dari maserasi adalah dapat digunakan untuk menyari senyawa yang
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tidak tahan terhadap kenaikan suhu dan alat yang digunakan sederhana. Metode
maserasi dilakukan dengan pengadukan untuk menghomogenkan konsentrasi
senyawa yang sudah ditarik keluar dari serbuk di dalam cairan penyari sehingga
menjaga perbedaan konsentrasi yang sebesar-besarnya antara larutan dalam sel
dengan larutan di luar sel. Perbedaan konsentrasi itu yang mengakibatkan adanya
perpindahan massa dari sel ke cairan penyari. Pada penelitian ini dilakukan
penyarian bertingkat dengan menggunakan tiga pelarut dengan kepolaran yang
berbeda. Penyarian bertingkat dimaksudkan agar senyawa-senyawa yang ada
dalam daun mulwo dapat tersari berdasarkan kesamaan polaritas dengan
pelarutnya. Pelarut yang digunakan secara berurutan dari non-polar ke polar, yaitu
n-heksan, etil asetat, dan metanol.
Maserasi pertama digunakan pelarut heksan yang bersifat non polar.
Setelah 24 jam pelarut diganti dengan pelarut yang sama dengan jumlah yang
sama untuk mencegah terjadinya kejenuhan senyawa di dalam cairan penyari.
Pengadukan dilakukan dengan kecepatan konstan 150 rpm karena pada kecepatan
tersebut semua serbuk sudah dapat tergojog dan kontak dengan penyari dapat
berlangsung secara kontinu. Maserat yang diperoleh kemudian disaring untuk
membebaskan maserat dari serbuk simplisianya. Fraksi heksan yang diperoleh
diuapkan di vaccum rotary evaporator untuk menguapkan heksan dan
memperoleh fraksi kental. Alat tersebut menggunakan prinsip penguapan dengan
tekanan sehingga dapat menguap dibawah titik didih, suhu yang digunakan yaitu
sekitar 40-50oC sehingga tidak merusak senyawa yang tidak tahan pemanasan
tinggi. Fraksi kental ditampung di cawan porselen kemudian dikeringkan lebih

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

41

lanjut di dalam oven untuk memperoleh fraksi kental dengan bobot konstan.
Fraksi n-heksana yang diperoleh sebanyak 3,36 g dan disimpan dalam desikator.
Di dalam desikator kelembaban dijaga serendah mungkin karena adanya silika gel
yang dapat menyerap lembab, dengan kondisi kelembaban yang rendah,
kemungkinan rusaknya senyawa terutama akibat tumbuhnya bakteri dan jamur
dapat dicegah.
Ampas hasil maserasi n-heksan dikeringkan disuhu ruang hingga
terbebas dari n-heksan yang tersisa dan dapat dilanjutkan ke penyarian berikutnya
menggunakan pelarut etilasetat. Penyarian dilakukan dengan cara yang sama
dengan penyarian sebelumnya. Fraksi etil asetat yang diperoleh sebanyak 3,97 g
disimpan dalam desikator.
Ampas kemudian dbebaskan kembali dari etil asetat untuk dilanjutkan ke
penyarian dengan menggunakan metanol dengan cara yang sama. Fraksi metanol
yang diperoleh sebanyak 3,25 g disimpan dalam desikator.

D. Uji Bioaktivitas dengan Metode BST
BST atau Brine Shrimp Lethality Test merupakan uji pendahuluan untuk
mengamati efek farmakologi dari fraksi A.reticulata terhadap larva artemia yang
ditunjukkan dengan nilai LC50. Digunakan larva artemia karena memiliki
kesamaan tanggapan dengan sel mamalia.
Flakon berisi larutan uji dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 50oC
sehingga diperoleh fraksi kering yang menempel pada dinding dan dasar dalam
flakon. Larutan kontrol yang digunakan sebagai kontrol negatif adalah larutan uji
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tanpa mengandung fraksi, tujuannya untuk melihat apakah ada efek yang
diakibatkan pelarut pada artemia saat pengujian.
Pengamatan dilakukan setelah 24 jam dengan tiga kali replikasi dan
dihitung rata-rata persen kematiannya (Tabel II).
Tabel II. Persen kematian larva artemia fraksi n-heksana, etilasetat, dan metanol
daun mulwo.
Rata-rata % kematian
Konsentrasi (ppm)
Fraksi n-heksan Fraksi etilasetat Fraksi metanol
10
3,33
56,67
0
100
36,67
75,87
24,14
1000
55,18
96,55
44,83
LC50
501,19 μg/ml
4,90 μg/ml
1621,81 μg/ml

Berdasarkan data pada tabel II, hasilnya bersifat dose dependent yang
artinya semakin tinggi konsentrasi fraksi yang diberikan kematian larva semakin
besar dan LC50 semakin kecil yang juga berarti bahwa bioaktivitas fraksi semakin
besar terhadap larva artemia karena dengan konsentrasi yang kecil sudah bisa
menyebabkan kematian pada larva artemia. Perbedaan LC50 ketiga fraksi
disebabkan karena perbedaan senyawa yang tersari pada masing-masing fraksi
dengan prinsip “like dissolve like”. Kelemahan pada uji bioaktivitas ini terletak
pada penentuan nilai LC50 fraksi etil asetat dan metanol belum secara pasti
didapat karena diperoleh dengan ekstrapolasi. Selain itu, jumlah replikasi yang
digunakan hanya tiga kali, sedangkan menurut McLaughin dkk. (1998) minimal
replikasi yang dilakukan adalah enam kali, namun sebagai uji pendahuluan yang
bertujuan untuk melihat fraksi mana yang paling aktif maka replikasi tiga kali
dianggap cukup. Fraksi etilasetat memiliki aktivitas yang jauh lebih tinggi
dibandingkan yang lainnya dengan LC50 di bawah 10 μg/ml, yaitu 4,9 μg/ml yang
berarti fraksi sangat toksik (Meyer dkk., 1982) dan berpotensi untuk dilanjutkan
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pada penelitian sitotoksik dengan sel kanker kolon WiDr. Bioaktivitas fraksi daun
mulwo kemungkinan berasal dari senyawa-senyawa yang tersari dari daun mulwo
yaitu alkaloid, flavonoid, asetogenin, dan lain-lain (Morton, 1987) yang dapat
mengganggu pencernaan larva artemia sehingga tidak ada nutrisi yang masuk
untuk pertumbuhan udang (Cahyadi, 2009). Terganggunya proses transkripsi
DNA menjadi sebab lain kematian larva artemia akibat terhambatnya DNAdependent RNA polymerase sehingga sintesis protein terhambat dan proses
metabolisme sel terganggu (Nuswantari, 1998). Selain itu, kematian larva artemia
diduga akibat terganggunya enzim Na+ dan K+ dependent ATPase yang
mengkatalisis hidrolisis ATP menjadi ADP serta menggunakan energi untuk
mengeluarkan 3Na+ dari sel dan mengambil 2K+ ke dalam, sehingga proses
homeostasis terganggu (Ganong, 1995). Dari hasil tersebut maka dapat
disimpulkan berdasarkan uji orientasi ini fraksi etilasetat berpotensi untuk
dilanjutkan ke uji sitotoksik terhadap sel kanker kolon WiDr.

E. Identifikasi Senyawa Asetogenin
Identifikasi dilakukan dengan metode KLT sebagai uji kualitatif untuk
melihat apakah dalam fraksi mengandung senyawa yang dimaksud atau tidak.
Golongan senyawa yang ingin dilihat adalah asetogenin karena belum pernah di
teliti dari daun mulwo.
Metode KLT memiliki beberapa kelebihan yaitu relatif murah, waktu
relatif singkat, jumlah sampel yang dibutuhkan sedikit, dan pengerjaannya
sederhana. Fraksi etilasetat dilarutkan terlebih dahulu dengan etil asetat kemudian
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ditotolkan pada lempeng KLT dengan fase diam silika gel 60 F 254 lalu dielusi
dalam bejana berisi fase gerak dietil eter : petroleum eter (2:3) v/v yang telah
dijenuhkan terlebih dahulu. Penjenuhan dilakukan agar elusi dapat berjalan
optimal, indikator kejenuhan ditandai kertas saring yang telah terbasahi oleh fase
gerak. Jarak elusi yaitu 10 cm. Setelah elusi selesai, lempeng diangkat dan
dibiarkan kering lalu di semprot dengan pereaksi KMnO4 0,32%.
-1,00
3

2
1

-0,50

-0.00
Rf

A

B

Gambar 7. Kromatogram lapis tipis untuk pemeriksaan senyawa golongan asetogenin
dengan pereaksi KMnO4 0,32%, (A) sebelum disemprot, (B) setelah disemprot. Pada gambar
(B) kedua totolan adalah fraksi etil asetat daun mulwo, menghasilkan 3 bercak warna kuning yang
diduga asetogenin dengan masing-masing nilai Rf : (1)Rf = 0,48; (2)Rf = 0,53; (3)Rf = 0,77).

Hasil identifikasi menunjukkan adanya perubahan warna dari sebelum
disemprot menjadi warna kuning setelah disemprot dengan KMnO4 yang berarti
kemungkinan ada asetogenin pada fraksi karena adanya proses oksidasi dari
asetogenin oleh KMnO4 (Waksmundzka dan Hajnos, 2008). Pada plat terlihat tiga
bercak kuning yang memiliki jarak yang berbeda, hal ini diduga pada fraksi etil
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asetat memiliki paling sedikit tiga senyawa asetogenin yang berbeda. Kelemahan
dari metode ini adalah tidak spesifik karena semua senyawa di dalam fraksi etil
asetat yang dapat bereaksi secara oksidasi dengan KMnO4 dapat ikut berubah
warna menjadi warna kuning sehingga untuk mengidentifikasi secara pasti bahwa
ada asetogenin di dalam fraksi dibutuhkan penelitian lebih lanjut.

F. Uji Sitotoksisitas terhadap Sel Kanker WiDr dengan MTT assay
Sitotoksisitas fraksi etil asetat daun mulwo terhadap sel kanker dalam
penelitian ini diketahui dengan pengujian fraksi terhadap sel WiDr. Sel
ditumbuhkan dalam media kultur yang terdiri dari Penisilin-streptomicin sebagai
antibiotik untuk mencegah kontaminasi bakteri, FBS mengandung hormon yang
mampu memacu pertumbuhan sel dan juga berperan dalam transport protein,
mineral dan lemak, fungizon sebagai antifungi, dan RPMI sebagai penyedia
nutrisi untuk pertumbuhan yaitu asam amino, vitamin, garam-garam anorganik,
dan glukosa sehingga sel WiDr dapat tumbuh dengan baik (Freshney, 1986).
Sampel daun mulwo dilarutkan dalam co-solvent DMSO untuk membuat
larutan induk. DMSO digunakan sebagai pelarut karena pada banyak penelitian
sebelumnya tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan sel pada berbagai
konsentrasi. Kematian setelah penambahan DMSO biasanya disebabkan oleh
habisnya nutrisi pada media ataupun akibat kepadatan sel yang terlalu rapat (Sarir,
2005). Pada penelitian ini digunakan dua kontrol yaitu kontrol sel WiDr dan
kontrol media. Kontrol sel WiDr digunakan untuk melihat normal atau tidaknya
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pertumbuhan sel WiDr dalam media. Kontrol media digunakan untuk melihat ada
tidaknya kontaminasi lain pada media tempat pertumbuhan sel WiDr.
Larutan induk sampel selanjutnya diencerkan dan dibuat dalam empat
rentang konsentrasi 25, 50, 100, 200 µg/mL. Konsentrasi ini dipilih berdasarkan
hasil orientasi untuk menentukan nilai IC50 fraksi etil asetat daun mulwo karena
belum pernah ada penelitian tentang efek sitotoksik fraksi daun mulwo terhadap
sel kanker. Viabilitas sel karena pengaruh fraksi etil asetat daun mulwo dilakukan
dengan metode MTT. Setelah penambahan MTT suspensi sel menjadi berwarna
kuning, dan setelah diinkubasi terjadi perubahan warna menjadi ungu muda yang
menunjukkan adanya reaksi metabolisme oleh enzim suksinat dehidrogenase, dan
warna ungu yang dihasilkan sebanding dengan jumlah sel yang hidup. Metode ini
dipilih karena relatif sensitif, cepat dan mudah dilakukan.
Pengamatan menggunakan ELISA reader menggunakan panjang
gelombang visibel 595 nm. Hasil ELISA reader kemudian dikonversi menjadi
prosentase sel hidup (Lampiran 6). Pada penelitian ini terjadi nilai minus pada
viabilitas sel konsentrasi 50 µg/mL (replikasi I) dan konsentrasi 200 µg/mL
(replikasi II), hal tersebut kemungkinan disebabkan adanya kontaminan yang
terjadi pada kontrol media yang menyebabkan absorbansi kontrol media lebih
besar dibandingkan perlakuan sehingga hasil perhitungan viabilitas sel bernilai
minus.
Hasil perhitungan kemudian dikonversikan menjadi kurva regresi linier
viabilitas sel vs log konsentrasi (Gambar 8) untuk mengetahui potensi sitotoksik
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yang dinyatakan dengan nilai IC50 fraksi etil asetat daun mulwo terhadap sel
kanker WiDr.

60
50
Viabilitas Sel

40
30
20

y = -52.97x + 112.5
r = 0,771

10
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Gambar 8. Kurva hubungan viabilitas sel yang hidup vs log konsentrasi fraksi daun mulwo

Kurva regresi linier viabilitas sel vs log konsentrasi sampel menghasilkan
persamaan y=-52,97x+112,5 dengan nilai r = 0,771. Nilai IC50 yang diperoleh
adalah 15,14 µg/mL. Menurut Ueda dkk (2002) IC50 dibawah 100 µg/mL
menunjukkan fraksi tersebut berpotensi sebagai anti kanker sehingga penelitian ini
dapat terus dilanjutkan dalam usaha mencari pengobatan terbaik untuk kanker.
Hal itu didukung dari hasil analisis statistik yang menunjukkan bahwa konsentrasi
25, 50, 100, dan 200 µg/mL mampu menurunkan viabilitas sel secara signifikan
(p>0.05) dibandingkan kontrol sel (Lampiran 7).
Dari pengamatan bentuk morfologi selnya, sel yang hidup memiliki
warna yang lebih cerah karena masih mengandung cairan sitoplasma yang dapat
meneruskan cahaya mikroskop inverted, sel saling menempel satu sama lain,
berbentuk bulat dan terletak di dasar plate, sedangkan pada sel yang mati terlihat
lebih gelap, terlihat dekat pada lensa karena tidak menempel pada dasar dish,
tidak saling menempel dan batas antara sel menjadi tidak jelas. Aktivitas
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sitotoksik fraksi etil asetat daun mulwo cenderung berpola dose dependent yaitu
setiap kenaikan konsentrasi akan menyebabkan menurunnya jumlah sel kanker
yang hidup (Gambar 9).

(A)

(B)

(D)

(C)

(E)

Gambar 9. Efek sitotoksik fraksi etil asetat daun mulwo terhadap sel WiDr.
Perlakuan fraksi etil asetat daun mulwo menurunkan aktivitas enzimatik suksinat
dehidrogenase terhadap konversi MTT menjadi formazan yang berbanding lurus dengan
persen viabilitas sel dilihat dari morfologi dan populasi sel. Pada perlakuan kontrol sel
(A), 25 µg/mL (B), 50 µg/mL (C), 100 µg/mL (D), dan 200 µg/mL (E)

menunjukkan perubahan populasi dan morfologi sel.
sel normal,
sel
mengalami perubahan morfologi. Pengamatan dilakukan dibawah mikroskop
inverted perbesaran 400x
Perbedaan morfologi sel semakin terlihat setelah pemberian MTT. Sel
yang masih hidup membentuk kristal formazan yang bentuknya seperti jarum
berwarna ungu, sedangkan sel yang mati tidak mengalami perubahan dan tidak
menimbulkan warna. Kristal formazan akan larut ketika penambahan reagen
stopper. Intensitas warna yang dihasilkan terlihat jelas pada kelompok kontrol,
sedangkan pada kelompok perlakuan intensitas warna yang dihasilkan semakin
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berkurang seiring menurunnya konsentrasi fraksi yang diberikan. Intensitas warna
yang terbentuk ini akan terbaca oleh ELISA reader yang sebanding dengan sel
yang hidup.
Penelitian sebelumnya yang menggunakan ektrak biji buah mulwo
(Chang dkk., 2007), isolat akar mulwo (Suresh dkk, 2012), dan banyak penelitian
mengenai buah sirsak menunjukkan potensi yang serupa mengenai anti kanker.
Hal ini disebabkan karena senyawa asetogenin yang dikandung oleh tanaman
yang berasal dari family Annonaceae.
Sel WiDr terjadi over-ekspresi dari COX-2, namun tidak ada laporan
penelitian yang menyebutkan bahwa mekanisme asetogenin berkaitan dengan
COX-2, sehingga kemungkinan terjadi mekanisme penghambatan yang berbeda.
Beberapa penelitian terkait melaporkan asetogenin adalah salah satu inhibitor
yang paling poten terhadap mitochondrial respiratory chain complex I (Gambar
10), sehingga kemungkinan mekanisme apoptosis yan terjadi melalui jalur
tersebut.
Asetogenin memiliki gugus lipofil dalam strukturnya sehingga lebih
mudah untuk berpenetrasi masuk ke dalam sel secara difusi pasif dan melewati
blood brain barrier (Champy dkk., 2004). Ketika mitochondrial complex I
dihambat, sel mengalami kerusakan dalam metabolisme mitokondria oksidatif
sehingga ATP berkurang, akibatnya fungsi energi seluler terganggu dan terjadi
kematian sel (Bermejo dkk., 2005).
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Gambar 10. Kemungkinan interaksi asetogenin dan complex I (Bermejo dkk., 2005)

Resistensi sel dari gangguan asetogenin tidak terjadi melalui mekanisme
Multi Drug Resistance (MDR) karena Pgp yang memacu MDR tidak
diekspresikan tinggi pada sel WiDr (Jansen, 1997). Mekanisme resistensi lain
berkaitan dengan mekanisme penghambatan mitochondrial complex I dapat terjadi
tergantung dari kemampuan sel untuk menghasilkan energi lain dari metabolisme
anaerob dengan meningkatkan level NAD dan melakukan proses glikolisis dan
melanjutkan fosforilasi. Proses apoptosis melibatkan urutan mekanisme yang
kompleks untuk menghasilkan eliminasi secara selektif sel yang rusak, yang
mendesak sel untuk mengaktifkan mekanisme pertahanan yang kompleks. Salah
satu jalur apoptosis utama dapat dimulai dari penghambatan mitochondrial
complex I. Masing-masing golongan asetogenin, dari alam maupun sintesis,
memiliki aktifitas biologis yang penting dalam penghambatan sel tumor (Epavier,
Nguyen, Thoison, Martin, Sevenet, dan Gueritte, 2006).
Mekanisme lain yang mungkin terjadi yaitu melalui penghambatan daur
sel. Asetogenin, terutama Annonacin dapat menahan siklus sel pada fase G1, dan
menghambat progresi fase S. Annonacin meningkatkan protein checkpoint dalam
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siklus sel yaitu p53 dan p21 (Lesley Taylor, 2004). Sel WiDr mengalami mutasi
pada p53 namun tidak pada p21 sehingga dengan peningkatan protein p21 dapat
terjadi cell cycle arrest pada fase G1/S.
Melihat potensi sitotoksik yang tinggi dengan nilai IC50 di bawah 100
µg/mL (Ueda dkk, 2002), yaitu sebesar 15,14 µg/mL, maka perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti mekanisme penghambatan
dan senyawa yang berperan sebagai antikanker. Penelitian lanjutan yaitu
pengamatan daur sel, pengamatan apoptosis, imunohistokimia, dan isolasi
senyawa tunggal dari fraksi etil asetat untuk mengetahui mekanisme dan senyawa
yang berperan perlu dilakukan sebelum penelitian menggunakan hewan uji untuk
mengetahui aktivitas antikanker lebih lanjut.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Fraksi etil asetat daun mulwo memiliki nilai LC50 yang paling rendah
pada uji pendahuluan BST terhadap larva udang artemia dengan nilai
4,9 µg/mL.
2. Fraksi etil asetat daun mulwo memiliki aktifitas sitotoksik yang poten
terhadap sel kanker WiDr dengan IC50 sebesar 15,14 µg/mL.

B. Saran
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai :
1. Potensi antikanker fraksi etil asetat daun mulwo mengenai induksi
apoptosis sehingga diperoleh informasi mengenai jalur penghambatan
pertumbuhan sel kanker terutama sel kanker kolon.
2. Senyawa yang terkandung di dalam daun mulwo yang berperan dalam
aktifitas antikanker dan mekanisme molekuler sehingga dapat digunakan
untuk perkembangan obat anti kanker.
3. Keamanan penggunaan fraksi etil asetat daun mulwo terhadap sel normal
sebagai dasar obat kanker yang selektif.
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Lampiran 2. Brine Shrimp Lethality Test fraksi n-heksan daun mulwo
A. Pembuatan larutan konsentrasi 1000 μg/ml (1 mg/ml)
Larutan konsentrasi 1000 μg/ml dibuat dengan menimbang 10 mg fraksi nheksan kemudian dilarutkan dalam n-heksan sampai 10 ml.
B. Pembuatan larutan dengan konsentrasi 10 dan 100μg/ml
1. Konsentrasi 10 μg/ml = 0,01 mg/ml
V1 x C1
= V2 x C2
V1 x 1 mg/ml = 5 ml X 0,01 mg/ml
V1
= 0,05 ml
2. Konsentrasi 100 μg/ml = 0, 1 mg/ml
V1 x C1
= V2 x C2
V1 x 1 mg/ml = 5 ml X 0,1 mg/ml
V1
= 0,5 ml
C. Jumlah larva yang mati tiap 10 ekor
Jumlah larva mati
Perlakuan μg/ml) Kontrol (μg/ml)
10
100 1000 10 100 1000
1
1
5
8
0
0
0
2
0
3
4
0
0
0
3
0
3
5
0
0
1
% rata-rata 3,33 36,67 56,67 0
0
3,3
Replikasi

% rata-rata =

jumlah
3

x 10

D. Perhitungan % kematian dengan rumus Abbot:
% Kematian =

% kematian pada tes uji-% kematian pada kontrol
100- % kematian pada kontrol
3,33% - 0%

x 100%

1. Konsentrasi 10 µg/ml = 100 – 0 % x 100%=3,33%
2. Konsentrasi 100 µg/ml =

36,67%- 0%
100 – 0%

3. Konsentrasi 1.000 µg/ml =

x 100%=36,67%

56,67% - 3,33%
100 –3,33%

x 100%=55,18%
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Lampiran 3. Brine Shrimp Lethality Test fraksi etil asetat daun mulwo
A. Pembuatan larutan konsentrasi 1000 μg/ml (1 mg/ml)
Larutan konsentrasi 1000 μg/ml dibuat dengan menimbang 10 mg fraksi
etilasetat kemudian dilarutkan dalam etilasetat sampai 10 ml.
B. Pembuatan larutan dengan konsentrasi 10 dan 100μg/ml
1. Konsentrasi 10 μg/ml = 0,01 mg/ml
V1 x C1
= V2 x C2
V1 x 1 mg/ml = 5 ml X 0,01 mg/ml
V1
= 0,05 ml
2. Konsentrasi 100 μg/ml = 0, 1 mg/ml
V1 x C1
= V2 x C2
V1 x 1 mg/ml = 5 ml X 0,1 mg/ml
V1
= 0,5 ml
C. Jumlah larva yang mati tiap 10 ekor
Jumlah larva mati
Perlakuan (μg/ml) Kontrol (μg/ml)
10
100 1000 10 100 1000
1
7
9
10
0
1
0
2
6
8
10
0
0
1
3
4
8
9
0
0
0
% rata-rata 56,67 76,67 96,67 0 3,33 3,33
Replikasi

% rata-rata =

jumlah
3

x 10

D. Perhitungan % kematian dengan rumus Abbot:
% Kematian =

% kematian pada tes uji-% kematian pada kontrol
100- % kematian pada kontrol

1. Konsentrasi 10 µg/ml =

56,67% - 0%

2. Konsentrasi 100 µg/ml =

100 – 0%

x 100%=56,67%

76,67%- 3,33%

3. Konsentrasi 1.000 µg/ml =

x 100%

100 – 3,33%

x 100%=75,87%

96,67% - 3,33%
100 – 3,33%

x 100%=96,55%
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Lampiran 4. Brine Shrimp Lethality Test fraksi metanol daun mulwo
A. Pembuatan larutan konsentrasi 1000 μg/ml (1 mg/ml)
Larutan konsentrasi 1000 μg/ml dibuat dengan menimbang 10 mg fraksi
metanol kemudian dilarutkan dalam metanol sampai 10 ml.
B. Pembuatan larutan dengan konsentrasi 10 dan 100μg/ml
1. Konsentrasi 10 μg/ml = 0,01 mg/ml
V1 x C1
= V2 x C2
V1 x 1 mg/ml = 5 ml X 0,01 mg/ml
V1
= 0,05 ml
2. Konsentrasi 100 μg/ml = 0, 1 mg/ml
V1 x C1
= V2 x C2
V1 x 1 mg/ml = 5 ml X 0,1 mg/ml
V1
= 0,5 ml
C. Jumlah larva yang mati tiap 10 ekor
Jumlah larva mati
Perlakuan (μg/ml) Kontrol (μg/ml)
10 100
1000 10 100 1000
1
0
2
4
0
0
0
2
0
4
5
0
1
0
3
0
2
5
0
0
1
% rata-rata 0 26,67 46,67 3,3 3,3 3,3
Replikasi

% rata-rata =

jumlah
3

x 10

D. Perhitungan % kematian dengan rumus Abbot:
% Kematian =

% kematian pada tes uji-% kematian pada kontrol
100- % kematian pada kontrol
0% - 0%

1. Konsentrasi 10 µg/ml = 100 – 0% x 100%=0%
2. Konsentrasi 100 µg/ml =

26,67%- 3,33%

3. Konsentrasi 1.000 µg/ml =

100 – 3,33%

x 100%=24,14%

46,67% - 3,33%
100 – 3,33%

x 100%

x 100%=44,83%
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Lampiran 5. LC50 tiap fraksi mulwo
120

rata2 %kematian artemia

100

y = 19.94x + 36.48
R² = 0.999

80
n-heksan

y = 25.92x - 20.12
R² = 0.973

60

etil asetat

40

metanol
y = 22.41x - 21.84
R² = 0.998

20
0
0

1.

3.

0.5

1

1.5
2
log konsentrasi

Fraksi n-heksan

2.

2.5

3

3.5

Fraksi etil asetat

y = 25,92x - 20,12

y = 19,94x + 36,48

50 + 20,12 = 25,92x

50 – 36,48 = 19,94x

x = log LC50 = 2,7

x = log LC50 = 0,69

LC50 = 501,19 μg/ml

LC50 = 4,9 μg/ml

Fraksi metanol
y = 22,41x - 21,84
50 + 21,84 = 22,41x
x = log LC50 = 3,21
LC50 = 1621,81 μg/ml
Konsentrasi (ppm)
10
100
1000
LC50

Rata-rata % kematian
Fraksi n-heksan Fraksi etilasetat Fraksi metanol
3,33
56,67
0
36,67
75,87
24,14
55,18
96,55
44,83

501,19 μg/ml

4,9 μg/ml

1621,81 μg/ml
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Lampiran 6. Uji Sitotoksik dengan metode MTT assay
Uji Kelarutan Sampel
Stok = 5 mg/100µL = 50000 µg/mL
1. 200 µg/mL

 6 µL (stok) + 1494 µL MK

2. 100 µg/mL

 350 µL (1) + 350 µL MK

3. 50 µg/mL

 300 µL (4) + 300 µL MK

4. 25 µg/mL

 200 µL (6) + 200 µL MK

No. Konsentrasi (µg/mL)
1
25
2
50
4
100
7
200
8 kontrol sel
9 kontrol media

No.
1
2
3
4

log konsentrasi
1.40
1.70
2.00
2.30

log konsentrasi
1.40
1.70
2.00
2.30

a1
0.303
0.065
0.070
0.062
0.466
0.069

Absorbansi
a2
a3
0.246
0.259
0.067
0.069
0.076
0.087
0.064
0.077
0.446
0.409
0.067
0.061

viabilitas sel (%)
54.37
0.27
3.12
0.45

rata2
0.269
0.067
0.078
0.068
0.440
0.066

v1
63.37
-0.27
1.07
-1.07
106.95
0.80

viabilitas sel (%)
v2
v3
48.13
51.60
0.27
0.80
2.67
5.61
-0.53
2.94
101.60
91.71
0.27
-1.34

rata2
54.37
0.27
3.12
0.45

SD
7.99
0.53
2.31
2.18

Konsentrasi (µg/mL)
25
50
100
200

Profil efek sitotoksik
Rata-rata viabilitas sel (%)

60
50
40
30
20
10
0
0

50

100

150

Konsentrasi (µg/mL)

200

250
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Kurva Linearitas
60
50

Viabilitas Sel

40
30
y = -52.97x + 112.5
r = 0,771

20
10
0
-10 1.00

1.20

-20

Y = -52.97x + 112.5
log IC50
1.18
IC 50
15.14

1.40

1.60

1.80

Log Konsentrasi

2.00

2.20

2.40
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Lampiran 7. Analisis Statistik Viabilitas Sel WiDr pada Perlakuan Fraksi
Etil Asetat Daun Mulwo
NPar Tests
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
viabilitas
N
a,,b
Normal Parameters

15
31.6567
41.56306

Mean
Std.
Deviation
Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

.335
.335
-.216
1.296
.070

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Oneway
ANOVA
viabilitas
Sum of Squares
Between Groups
Within Groups
Total

23917.010
267.823
24184.833

df

Mean Square

4
10
14

5979.253
26.782

F

Sig.

223.254

.000

Post Hoc Tests
Multiple Comparisons
Dependent Variable:viabilitas
(I)
konsentrasi
Tukey kontrol sel
HSD

25 ppm

(J)
konsentrasi

95% Confidence Interval
Std.
Error

Sig.

Lower Bound

Upper Bound

25 ppm

*

45.72000 4.22550

.000

31.8135

59.6265

50 ppm

*

99.82000 4.22550

.000

85.9135

113.7265

100 ppm

*

96.97000 4.22550

.000

83.0635

110.8765

200 ppm

*

99.64000 4.22550

.000

85.7335

113.5465

*

-45.72000 4.22550

.000

-59.6265

-31.8135

*

54.10000 4.22550

.000

40.1935

68.0065

100 ppm

*

51.25000 4.22550

.000

37.3435

65.1565

200 ppm

*

53.92000 4.22550

.000

40.0135

67.8265

*

.000

-113.7265

-85.9135

kontrol sel
50 ppm

50 ppm

Mean
Difference (IJ)

kontrol sel

-99.82000 4.22550
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*

25 ppm

100 ppm

200 ppm

-54.10000 4.22550

.000

-68.0065

-40.1935

100 ppm

-2.85000 4.22550

.958

-16.7565

11.0565

200 ppm

-.18000 4.22550

kontrol sel

1.000

-14.0865

13.7265

*

-96.97000 4.22550

.000

-110.8765

-83.0635

*

25 ppm

-51.25000 4.22550

.000

-65.1565

-37.3435

50 ppm

2.85000 4.22550

.958

-11.0565

16.7565

200 ppm

2.67000 4.22550

kontrol sel

.966

-11.2365

16.5765

*

-99.64000 4.22550

.000

-113.5465

-85.7335

*

25 ppm

-53.92000 4.22550

.000

-67.8265

-40.0135

50 ppm

.18000 4.22550

1.000

-13.7265

14.0865

-2.67000 4.22550

.966

-16.5765

11.2365

100 ppm

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Homogeneous Subsets
viabilitas
konsentrasi
Tukey
a
HSD

N

Tukey B

Subset for alpha = 0.05
1

2

50 ppm

3

.2667

200 ppm

3

.4467

100 ppm

3

3.1167

25 ppm

3

kontrol sel

3

Sig.
a

67

3

54.3667
100.0867
.958

50 ppm

3

.2667

200 ppm

3

.4467

100 ppm

3

3.1167

25 ppm

3

kontrol sel

3

1.000

1.000

54.3667

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

100.0867
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