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ABSTRACT 

The methanol extract of Sappanwood was tested for its in vivo antimalarial 
activity using Peter's 4 day suppressive test. Female white mice (20-35g body 
weight) were infected with P. berghei intra peritoneally with suspension 
containing 105 

- 108 infected red blood ceHs taken from a donor mice with 
parasitemia >20%, when parasite concentration in erythrocite reached > 1 %, 
treatment with diluted extract was given for four consecutive days orally with 
doses 300, 200, 100, 50, 25, and 12.5 mg/kg Body Weight. Blood samples were 
taken to determine parasitemia level for seven days and compared to non treated 
and chloroquin treated subjects and EDso was obtained by analysing inhibition 
level in five days with probit analysis. The result showed that methanol extract of 
Caesalpinia sappan has an ED50 value of 72.91395 mg/kg Body Weight against 
P. berghei. 

Key words: Sappanwood, Malaria, Plasmodium berghei, in vivo. 
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RINGKASAN 

Malaria adalah infeksi parasit yang ditimbulkan oleh salah satu protozoa 

genus Plasmodium dengan gambaran penyakit antara lain berupa demam yang 

seringkali periodik, anemia, dan pembesaran limpa (Reisberg, 1994), menurut 

WHO tiap tahun terdapat 300-500 juta kasus malaria dengan jumlah kematian 1.5

2.7 juta (IDRC, 1996). 

Obat malaria standar yang digunakan di Indonesia untuk semua spesies 

parasit adalah klorokuin (Depkes RI, 1991) akan tetapi sudah banyak strain dari 

Plasmodium falciparum dan Plasmodium lain yang resisten terhadap klorokuin 

baik di Asia maupun di Indonesia pada khususnya (Tjitra, 1993). Hal ini 

mendorong dikembangkannya obat-obat barn, dan obat yang berasal dari tanaman 

merupakan salah satu diantaranya (Sutaryo, 1994). 

Salah satu famili tanaman yang sering digunakan secara tradisional untuk 

pengobatan malaria adalah Caesalpiniaceae, dimana beberapa diantaranya telah 

terbukti aktif, antara lain daun johar (Cassia siamea) yang telah diteliti oleh 

Ekasari dkk (2001). Sebagai salah satu anggota famili Caesalpiniaceae, diduga 

secang juga memiJiki aktivitas antimalaria, selain aktivitasnya yang telah terbukti 

sebagai antibakteri, antiinflamasi, analgesik dan digunakan secara tradisional 

untuk pengobatan malaria, aktivitas secang diatas secara teoritis bisa mengatasi 

gejala-gejala yang ditimbulkan malaria, namun masih memerlukan pengujian 

secara ilmiah apakah benar-benar memiliki aktivitas penghambatan terhadap 

parasit malaria, sehingga bisa diharapkan sebagai salah satu alternatif dalam 

pengobatan malaria. 

Untuk melakukan skrining anti malaria ekstrak metanol kayu Secang ini 

dilakukan dengan metode in vivo yaitu Tes Peter (The -I-day suppressive test for 

blood schizontocidal action) yang dimodifikasi. 

Simpanan beku Plasmodium berghei strain ANKA yang didapat dari 

Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Jakarta dihangatkan sampai suhunya 

mencapai 3fJ C kemudian diinjeksikan intra peritonial ke mencit donor, ditunggu 

sampai kadar parasitemia mencapai lebih dari 20% lalu diambil darah dari jantung 

dan ditambah medium Alceiver sebanyak 1:3. Suspensi darah kemudian dihitung 
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di alat hemositometer untuk mengetahui jumlah sel dalam suspensi darah tersebut 

dan jumlah sel eritrosit yang terinfeksi P. berghei tiap ml nya (dengan melihat % 

parasitemia saat pembedahan dilakukan), kemudian suspensi darah diencerkan 

dengan PBS (Phosphat Buffered Saline) sehingga didapat didapat 105 

eritrosit terparasit per volume tertentu yang akan diinjeksikan setiap mencit yang 

akan diberi perlakuan. 

Penginfeksian mencit cob a juga dilakukan secara intra peritonial seperti 

mencit donor, mencit coba terdiri dari 6 kelompok dosis, sedangkan mencit 

kontrol terdiri dari 1 kelompok kontrol positif dan 1 kelompok kontrol negatif, 

sedangkan tiap kelompok terdiri dari 3 ekor mencit betina galur Balb-C dengan 

berat antara 20 - 35 g. Setelah inokulasi parasit pada mencit selesai, ditunggu 

sampai parasitemia mencapai 1 - 5 % dengan mengamati sampel darah dari ekor 

tiap harinya. 

Saat parasitemia mencapai 1 - 5 %, perlakuan dimulai, mencit coba diberi 

larutan ekstrak dengan dosis 300, 200, 100, 50, 25, dan 12.5 mglkgBB, kontrol 

positif diberi klorokuin difosfat 10 mglkgBB, dan kontrol negatif diberi larutan 

DMSO 0.5 %, semuanya diberikan peroral. Perlakuan diberikan selama 4 hari 

berturut-turut, sedangkan parasitemia diamati tiap hari sampai hari ke 7. 

Pengamatan parasitemia dilakukan dengan mengambil sampel darah dari 

ekor satu tetes yang diteteskan diatas gelas obyek kemudian dibuat hapusan tipis 

dengan bantuan gelas obyek lainnya, lalu difiksasi selama 2 detik dengan metanol 

absolut dan diwamai dengan Giemsa dalam dapar fosfat. 

Untuk menentukan % parasitemia dihitung jumlah eritrosit terparasit tiap 

5000 sel eritrosit. Sedangkan untuk menentukan harga EDso dibuat analisa probit 

dari % penghambatan selama 5 hari dengan program SPSS. Dari hasil analisa 

probit didapat harga EDso dari ekstrak metanol kayusecang terhadap 

pertumbuhan Plasmodium berghei pada mencit sebesar 72.91935 mglkg BB. 
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