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RINGKASAN

HIV merupakan salah satu retrovirus yang menyerang sistem kekebalan
tubuh manusia. HIV merusak sistem kekebalan tubuh dengan menghancurkan
jenis sel darah putih yang disebut sel limfosit T yang pada permukaannya terdapat
reseptorcluster of differentiation 4 (CD4). Ketika jumlah sel limfosit T-CD4
rendah maka seseorang lebih rentan terhadap infeksi tertentu (Pattmanet al.,
2005). Sistem kekebalan tubuh akan rusak secara perlahan seiring bertambahnya
jumlah virus (viral load) dalam tubuh (Naif, 2013). Tahap akhir dari infeksi HIV
adalah AIDS, yaitu ketika CD4 turun ke tingkat yang sangat rendah (biasanya
<200 sel/mm3), sehingga kemampuan untuk melawan infeksi tertentu secara
serius terganggu (Pattmanet al., 2005). Strategi untuk pengobatan HIV-AIDS
adalah dengan terapi antiretrovirus (ARV) yang digunakan untuk mengganggu
siklus hidup HIV. Terapi ini efektif untuk menstabilkan jumlah virus dalam darah
untuk jangka waktu yang cukup lama, tetapi di sisi lain juga memiliki banyak efek
samping yang dapat mempengaruhi berbagai sistem organ (Lumaet al., 2012).
Hal ini tentunya akan merugikan penderita karena bisa menimbulkan resistensi
obat dan memperburuk kondisinya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan
obat anti-HIV baru yang lebih selektif dan memiliki toksisitas rendah.

Salah satu pendekatan untuk pengembangan obat anti-HIV dapat
dilakukan melalui program penelitian obat tradisional baik flora maupun fauna.
Penelitian obat tradisional diarahkan untuk mencari bukti ilmiah tentang obat
tradisional tersebut (KPA, 2007). Saat ini salah satu tanaman yang sedang
dikembangkan sebagai anti-HIV adalahJusticia gendarussa Burm.f. atau yang
dikenal dengan nama gandarusa.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari beberapa penelitian
sebelumnya yang menguji aktivitas anti-HIV dengan menggunakan 3 jenis ekstrak
yaitu ekstrak etanol 70% (tanpa pembebasan alkaloid), ekstrak etanol 70%
terfraksinasi (dengan pembebasan alkaloid), dan ekstrak air daunJ. gendarussa
pada kultur sel MT-4 yang terinfeksi HIVin vitro yang dibandingkan dengan
kontrol positif (Zidovudin+Lamivudin). Metode penelitian ini adalah
eksperimental sesungguhnya. Penelitian dilakukan dengan memberikan pelakuan
berupa pemberian ekstrak etanol 70%, ekstrak etanol 70% terfraksinasi, dan
ekstrak air daunJ. gendarussa masing-masing dengan 7 variasi konsentrasi yaitu

15,625; 31,25; 62,5; 125; 250; 500; dan 1000g/mL pada sel MT-4 yang
terinfeksi HIV yang dibandingkan dengan kontrol positif di dalam 96-well
microplate. Perlakuan uji dilakukan selama 4 hari dan 6 hari di dalam inkubator
CO2 5% pada suhu 37C dengan menggunakan parameter daya hambat efek
sitolisis sel MT-4 yang terinfeksi HIV. Hasil yang diperoleh adalah adanya
penghambatan efek sitolisis, hal ini menandakan adanya penghambatan dari
pertumbuhan HIV. Data yang diperoleh dari pengujian dianalisis dengan analisis
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regresi probit pada programMinitab 17 untuk menghitung konsentrasi efektif
yang mampu menghambat 50% pertumbuhan virus HIV (EC50). Nilai EC50 ini
yang akan menunjukkan besarnya aktivitas dari sampel uji. Kriteria penentu
bahwa ekstrak memiliki aktivitas anti-HIV jika ekstrak memiliki nilai EC50 di
bawah 100 µg/mL (Coset al., 2006).

Pada penelitian ini juga dilakukan uji aktivitas virusidal dengan
parameter penghambatan pembentukansyncytia. Pada uji ini sel yang terinfeksi
HIV ditambahkan konsentrasi tertentu bahan uji, lalu diinkubasi selama 10 menit.
Sel tersebut selanjutnya diambahkan ke sel yang tidak terinfeksi, lalu diinkubasi
dan diamati efek sitopatik pada hari ke-3 dan ke-5 (Mahy and Kangro, 1996; Peng
et al., 2009). Bahan uji dianggap positif jika menghambat≥ 90% pembentukan

syncytia (Tello et al., 2012).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa ekstrak

etanol 70%, ekstrak etanol 70% terfraksinasi, dan ekstrak air daunJ. gendarussa
mampu menghambat pertumbuhan HIV pada sel MT-4 yang terinfeksi HIV
melalui parameter daya hambat efek sitolisis. Nilai C50 dari ekstrak etanol 70%
daun J. gendarussa adalah 29853,826 μ g/mL (inkubasi 4 hari) dan 7289,706

μ g/mL (inkubasi 6 hari); ekstrak etanol 70% terfraksinasi daun J. gendarussa
adalah adalah 3,045 x 10-9 μ g/mL (inkubasi 4 hari) dan 6,066 μ g/mL (inkubasi 6

hari); dan ekstrak air daunJ. gendarussa adalah 187616,055 μ g/mL (inkubasi 4

hari) dan 6861,831 μ g/mL (inkubasi 6 hari). Dari nilai EC50 tersebut dapat
disimpulkan bahwa ekstrak etanol 70% terfraksinasi daunJ. gendarussa memiliki
aktivitas anti-HIVin vitro yang lebih baik dibanding dengan yang ekstrak lainnya.

Berdasarka uji aktivitas virusidal, diperoleh hasil bahwa ekstrak etanol
70% dan ekstrak etanol 70% terfraksinasi daunJ. gendarussa mampu
menghambat≥ 90% pembentukan syncytia sel MT-4 yang terinfeksi HIV. Nilai
aktivitas virusidal dari ekstrak etanol 70% daunJ. gendarussa adalah pada
konsentrasi 250 μ g/mL, 500 μ g/mL, dan 1000 μ g/mL (inkubasi 4 hari) dan 250

μ g/mL (inkubasi 6 hari); dan ekstrak etanol 70% terfraksinasi daun J. gendarussa
adalah pada konsentrasi 250 μ g/mL, 500 μ g/mL, dan 1000 μ g/mL (inkubasi 4

hari) dan 1000 μ g/mL (inkubasi 6 hari).

Hasil dari penelitian ini berhasil membantu mengidentifikasi ekstrak
daunJ. gendarussa yang potensial sebagai anti-HIV. Hasil uji aktivitas virusidal,
menunjukkan beberapa konsentrasi dari ekstrak daunJ. gendarussa dapat
menghambat pembentukansyncytia ≥ 90%, sehingga mampu menghambat
masuknya virus. Sehingga menarik kedepannya untuk mempelajari mekanisme
ekstrak daunJ. gendarussa terhadapreverse transcriptase, virus entry, integrase
atauprotease.
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ABSTRACT

Justicia gendarussa Burm.f. (Achanthaceae) has been known as traditional
medicinal in Indonesia. This research was conducted to identify the activity ofJ.
gendarussa extract on MT-4 cell line infected by HIV. In this study, we try to
compare the activity of anti HIV of the ethanol 70% extract, fractionated-70%
ethanol extract and the water extract ofJ. gendarussa leaves. The activity test was
established by observing the cytolytic cell inhibitory effect parameters of MT-4
cell line after the incubation for 4 and 6 days. The effect of virusidal was also
measured in this study by measuring the  inhibition of syncytia formation on
MOLT-4 cell line. The results showed thatJ. gendarussa leaves inhibit the HIV
replication with selectivity index (SI) of 70% ethanol extract was 0,037 and 0,003
(incubated for 4 and 6 days, respectively), fractionated-70% ethanol extract was
6,309 x 1012 and 58.494,845, and water extract was 0,012 and 0,004. The
virucidal activity of ethanol 70% extract (that inhibit more than 90% syncytia)
was ≥  250 μ g/ml and 250 μ g/ml (incubated for 3 and 5 days, respectively) and
fractionated-70% ethanol extract was≥  250 μ g/ml and 1000 μ g/ml. Therefore,
based on the results obtained, it can be concluded that the extract ofJ.gendarussa
leaves has an anti-HIV activity.

Keywords : HIV, Justicia gendarussa Burm.f., MT-4 cells, MOLT-4 cells,
cytolytic, virucidal.
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