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Abstrak
Telah dilakukan uji toksisitas akut ekstrak air daun gandarusa (Justicia gendarussa Burm F.) pada mencit Swiss
Webster dan penentuan dosis letal median (DL50 ) oral dengan empat metode perhitungan. Hasil menunjukkan bahwa
ekstrak air daun gandarusa memiliki efek toksik pada sistem saraf pusat. Nilai DL50 oral dengan metode MillerTainter, metode Reed-Muench, metode Kärber, dan metode perhitungan menurut Farmakope Indonesia edisi 3 pada
mencit jantan sama dengan nilai pada mencit betina yaitu masing-masing 21,00, 21,03, 22,50 dan 21,60 g/kg bobot
badan. Metode Miller-Tainter menghasilkan nilai DL50 terkecil.
Kata kunci: efek toksik, sistem saraf pusat, dosis letal median (DL50 ) oral, gandarusa, metode Miller-Tainter.
Abstract
Acute toxicity test of water extract of “gandarusa” (Justicia gendarussa Burm F.) leaves in Swiss Webster mice and
oral median lethal dose (LD50 ) determination by four methods had been performed. Results showed that “gandarusa”
leaves have toxic effect on central nerveus system. Oral LD50 by Miller-Tainter method, Reed-Muench method,
Kärber method, and calculation method of Farmakope Indonesia 3 rd edition in male mice had the same value as that
in female mice i.e. 21.00, 21.03, 22.50, and 21.60 g/kg body weight respectively. Miller-Tainter method produced the
lowest LD50 value.
Keywords: toxic effect, central nerveus system, oral median lethal dose (LD50 ), “gandarusa”, Miller-Tainter method.
yang mati. Diasumsikan bahwa hewan yang mati
dengan dosis tertentu akan mati dengan dosis yang
lebih besar, dan hewan yang hidup akan hidup dengan
dosis yang lebih kecil. Metode Kärber prinsipnya
menggunakan rataan interval jumlah kematian dalam
masing-masing kelompok hewan dan selisih dosis pada
interval yang sama.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji toksisitas
akut secara oral tumbuhan obat yang banyak digunakan
oleh masyarakat dan belum memiliki data DL50 , juga
membandingkan hasil perhitungan DL50 dengan
metode Miller-Tainter, metode Reed-Muench, metode
Kärber, dan metode perhitungan menurut Farmakope
Indonesia edisi 3. Pengamatan dilakukan meliputi
pengaruh terhadap perilaku, bobot badan dan cara
kematian. Bahan yang diuji yaitu daun gandarusa
(Justicia gendarussa Burm. F.) yang secara empiris
berkhasiat sebagai antirematik.

1. Pendahuluan
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara
yang mempunyai keanekaragaman hayati berupa
tumbuhan yang banyak digunakan sebagai obat
tradisional. Tetapi belum banyak dilakukan penelitian
untuk mengevaluasi tingkat keamanannya sedangkan
pengetahuan tentang potensi efek toksik yang ada
dalam tumbuhan obat adalah penting untuk menjamin
keamanan dalam penggunaannya.
Penentuan DL50 merupakan tahap awal untuk
mengetahui keamanan bahan yang akan digunakan
manusia dengan menentukan besarnya dosis yang
menyebabkan kematian 50% pada hewan uji setelah
pemberian dosis tunggal. DL50 bahan obat mutlak harus
ditentukan karena nilai ini digunakan dalam penilaian
rasio manfaat (khasiat) dan daya racun yang
dinyatakan sebagai indeks terapi obat (DL50 / DE50 ).
Makin besar indeks terapi, makin aman obat tersebut
jika digunakan.
Ada berbagai metode perhitungan DL50 yang
umum digunakan antara lain metode Miller-Tainter,
metode Reed-Muench, dan metode Kärber. Dalam
metode Miller-Tainter digunakan kertas grafik khusus
yaitu kertas logaritma-probit yang memiliki skala
logaritmik sebagai absis dan skala probit (skala ini
tidak linier) sebagai ordinat. Pada kertas ini dibuat
grafik antara persen mortalitas terhadap logaritma
dosis. Metode Reed-Muench didasarkan pada nilai
kumulatif jumlah hewan yang hidup dan jumlah hewan

2. Bahan dan Metode
Daun gandarusa diperoleh dari Manoko
Lembang
dan
dideterminasi
di
Herbarium
Bandungense Departemen Biologi FMIPA ITB.
Setelah dicuci, bahan dikeringkan dan dijadikan serbuk
kemudian dibuat ekstrak kering dari infus dengan cara
pengeringan beku. Hewan uji adalah mencit jantan dan
betina galur Swiss Webster dengan bobot badan 20-30
g, diperoleh dari Departemen Biologi FMIPA ITB.
Bahan uji diberikan secara oral terhadap mencit
yang dibagi menjadi 5 kelompok dosis, 4 kelompok uji
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dan 1 kelompok kontrol. Tiap kolompok terdiri dari 10
ekor mencit, masing-masing 5 ekor mencit jantan dan
betina. Ekstrak daun gandarusa diberikan dengan dosis
10, 15, 22,5 dan 33,75 g/kg bb, sedangkan kelompok
kontrol hanya diberi air suling. Semua diberikan
dengan volume 1 ml per 20 g bobot badan.
Sebelum diberikan bahan uji, mencit diamati
perilakunya. Setelah pemberian, efek diamati pada
menit ke-30, 60, dan 120. Efek yang diamati meliputi
rasa ingin tahu, aktivitas motorik, fenomena straub,
piloereksi, ptosis, refleks pineal, refleks kornea,
lakrimasi,
midriasis,
katalepsi,
sikap
tubuh,
menggelantung,
retablis men,
fleksi,
Hafner,
“grooming”, urinasi, defekasi, mortalitas. Mencit yang
mati segera dibedah untuk mengamati penyebab
kematian.
Data kematian hewan uji diolah untuk
menentukan nilai DL50 oral yang dihitung dengan
metode Miller-Tainter, metode Reed-Muench, metode
Kärber, dan metode perhitungan menurut Farmakope
Indonesia edisi 3.
Bobot badan mencit yang bertahan hidup
diamati setiap hari sampai hari ke-14. Data dibuat
grafik perubahan rata-rata bobot untuk melihat
pengaruh bahan uji terhadap perkembangan bobot
badan.
3. Hasil dan Pembahasan
Pada mencit jantan dan betina yang diberi
ekstrak air daun gandarusa terjadi penurunan jumlah
jengukan mencit pada meja skrining mulai dosis 10
g/kg bb pada menit ke-30, 60, dan 120 yang
menunjukkan adanya penurunan rasa ingin tahu
mencit. Gejala lain yang ditunjukkan adalah perubahan
aktivitas motorik yang menurun mulai dosis 10 g/kg bb
dan lebih menurun lagi pada dosis 15 g/kg bb. Gejala
tersebut dapat merupakan manifestasi adanya aktivitas
penenang, depresan saraf pusat, relaksan otot, paralisis,
atau anestesi. Mencit jantan sebanyak 60%
menunjukkan piloereksi pada dosis 15 g/kg bb.
Terjadinya piloereksi dapat merupakan kompensasi
terhadap suhu rendah atau menunjukkan aktivitas
simpatomimetik. Pada dosis 22,5 g/kg bb, 20% mencit
betina menunjukkan hilangnya refleks kornea dan pada
dosis 33,75 g/kg bb menunjukkan hilangnya refleks
pineal, sedangkan pada mencit jantan 20% pada dosis
33,75 g/kg bb menunjukkan hilangnya refleks kornea
dan refleks pineal, pada dosis 22,5 dan 33,75 g/kg bb,
20% menunjukkan hilangnya “righting reflex” yaitu
refleks mengembalikan posisi tubuh ke posisi normal.
Hilangnya refleks dapat menunjukkan adanya
penghambatan saraf sensorik, sinap spinal, atau jalur
eferen. Menurunnya kemampuan menggelantung dan
retablismen terlihat mulai dosis 10 g/kg bb pada mencit
jantan (80%) dan mulai dosis 15 g/kg bb pada mencit
betina (60%). Menurunnya kemampuan ini dapat
menunjukkan adanya aktivitas relaksan otot,
penghambatan neuromuskular, atau depresan saraf
pusat. Urinasi dan defekasi terjadi pada beberapa
mencit pada semua kelompok dosis termasuk
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kelompok kontrol, kemungkinan ekskresi tersebut
bukan karena pengaruh pemberian ekstrak. Ekstrak air
daun gandarusa mempunyai efek toksik terhadap
sistem saraf pusat pada dosis tinggi.
Kematian 20% mencit betina teramati mulai
dosis 22,5 g/kg bb pada menit ke-60 dan dosis 33,75
g/kg bb pada menit ke-30, sedangkan pada mencit
jantan teramati mulai dosis 22,5 g/kg bb (20%) dan
dosis 33,75 g/kg bb (40%) pada menit ke-30. Dari
pembedahan diketahui jantung masih berdenyut dan
tidak ada kelainan organ yang teramati. Penyebab
kematian kemungkinan karena depresi pernapasan.
Seperti terlihat pada Gambar 1 dan 2,
perkembangan atau perubahan bobot badan selama 14
hari setelah pemberian dosis tunggal ekstrak air daun
gandarusa pada kelompok mencit jantan maupun
betina tidak berbeda dibandingkan kelompok kontrol
dan penurunan bobot badan yang terjadi kurang dari
10%.
Nilai DL50 oral ekstrak air daun gandarusa
antara mencit jantan dan betina tidak ada perbedaan,
artinya mencit jantan dan betina memiliki kepekaan
yang sama terhadap bahan tersebut dengan demikian
tidak ada pengaruh variasi jenis kelamin.
Nilai DL50 sebaiknya diambil dari hasil
perhitungan yang memberikan nilai terkecil karena
semaki kecil nilai DL50 menunjukkan tingkat toksisitas
yang semakin tinggi sehingga penggunaan nilai DL50
terkecil
akan
lebih
menjamin
keamanannya.
Perhitungan DL50 dengan metode Miller-Tainter
menghasilkan nilai terkecil dibanding ketiga metode
lainnya yaitu 21,00 g/kg bb. Hasil perhitungan DL50
dengan beberapa metode perhitungan dapat dilihat
pada Tabel 4.
4. Kesimpulan dan Saran
Ekstrak air daun gandarusa memiliki efek toksik
pada sistem saraf pusat mencit. DL50 oral ekstrak air
daun gandarusa pada mencit jantan maupun betina
adalah 21,00 g/kg bobot badan menurut metode MillerTainter.
Untuk menjamin keamanan pada penggunaan
terapi, perlu ditentukan dosis efektif mediannya (DE50 )
sehingga jika nilai DL50 dibandingkan terhadap DE50
akan diperoleh indeks terapi.
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