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RINGKASAN 

Gendarussa vulgaris Nees merupakan salah satu tanaman yang 
dikembangkan sebagai obat anti fertilitas laki - laki. Untuk mengetahui batasan 
keamanan pemakaiannya perlu dilakukan uji toksisitas. Uji toksisitas akut 
dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui tingkatan toksisitas bahan kcmudian 
dilanjutkan dengan uji toksisitas subakut untuk menge1.ahui keamanan pcmakaian 
bahan tersebut dalam jangka waktu yang lebih lama. 

Ekstrfl.k air dari Gendarussa vulgaris Nees diperoleh dcngan cara rncrnbuat 
infus 10 % dari masing - masing serb uk daun, batang serta akar kemudian 
diuapkan di atas waler bath sampai kering. Ekstrak kering ini kernudian 
ditimbang dan dilarutkan dalam aqua sesuai dosis yang diinginkan. 

Uji toksisitas akut dilakukan pada meneit jantan masing - masing 
keJompok terdiri dari 5 ekor meneit. Oosis yang diberikan adalah 20,70; 25,00; 
27,50~ 30,00 dan 35,00 g I kg BB, Untuk ekstrak air dari daun, dosis tcrsebut 
menyebabkan kematian dengan prosentase berturut - turut 0%, 0%, 20%, 40% 
dan 80% sedangkan ekstrak air dari batang dan akar tidak menyebabkan kematian 
pada meneit.Harga LO 50 ekstrak air dari daun Gendarussa vulgaris Nces adalah 
31,37773 g I kg BB meneit. Batasan dosis praktis tidak toksik untuk meneit adalah 
21 g / kg BB sehingga ekstrak air dari daun Gendarussa vulgaris Nees termasuk 
kategori praktis tidak toksik. 

Uji toksisitas subakut dilakukan terhadap ekstrak air dari duun ,,!cogan 
dosis 15,69; 10,46 dan 7,84 g I kg OR Uji dilakukan sclama 52 hari tcrhadap 3 
kelompok meneit jantan masing - masing 5 ekor dan satu kelompok kontrol. Pada 
akhir masa uji meneit dibius dengan eter, lalu dilakukan pengambilan darah 
intrakardial. Serum yang diperoleh diperiksa kadar SGOT, SGPT dan BUN. 
Setelah itu dilakukan pengambilan organ hati dan ginjal untuk diperiksa terjadinya 
perubahan histopatologi akibat pemberian ekstrak air tersebut. 

Hasil pemeriksaan SGPT dan SGOT setelah dianalisis dengan Anava One 
Way menunjukkan tidak ada perbedaan yang bermakna pada a. (0,05) dari kadar 
kedua enzim tersebut bi1a dibandingkan dengan kadar normal. Data histopatologi 
menunjukkan teIjadinya kerusakan organ hati meliputi kongesti vena, degencrasi 
sel, keradangan dan nekrosa sel. Tingkat kerusakan meningkat sebanding dengan 
meningkatnya dosis. 

Kadar BUN bila dibandingkan dengan harga normal masih tcnnasuk 
dalam rentang normal, seeara statistik terdapat perbedaan yang bermakna antar 
perlakuan pada a. (0,05). Data histopatologi menunjukkan adanya kerusakan pada 
organ ginjaJ meliputi degenerasi tubulus, keradangan, nekrosa tubulus serta 
glomeruonefritis. Kerusakan organ diduga belum melebihi 75 % sehingga kadar 
BUN masih normal. 
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