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ABSTRAK 

Efek Fraksi Etil Asetat Daun Cocor Bebek (Kalanchoe pinnata (Lmk) Pers.) 

Terhadap Biomarker Lupus pada Mencit yang Diinduksi 2,6,10,14 

Tetrametilpentadekana 

Niken Indriyanti 

Latar belakang: Kalanchoe pinnata (Lmk) Pers sangat potensial dikembangkan 

sebagai bahan aktif untuk penanganan lupus berdasarkan aktivitas imunosupresan, 

antiinflamasi, dan antioksidannya. Ekstrak air daun tanaman ini telah diuji sebelumnya 

dan terbukti aktif menurunkan keparahan gejala lupus nefritis pada mencit lupus yang 

diinduksi dengan 2,6,10,14-tetrametilpentadekana (TMPD). Diduga bahan aktif dalam 

ekstrak tersebut adalah senyawa-senyawa golongan flavonoida yang aktif menghambat 

pengaktifan sel T. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan efek fraksi etil asetat 

daun Kalanchoe pinnata (Lmk) Pers. (FE-KP) pada biomarker T cell dependent pathway 

(FOXP3/CD62L) dan independent B cell pathway patogenesis lupus. Metode: Penelitian 

ini menggunakan tiga kelompok uji, yaitu kelompok kontrol negatif, kelompok FE-KP 

dan kontrol positif. Metode pengamatan molekular biomarker kedua jalur patogenesis 

mencakup metode flow cytometri, ELISA, dan histopatologi. Hasil: FE-KP mampu 

memodulasi biomarker T cell dependent pathway. Persen relatif jumlah sel T reg 

CD4+CD25+ tidak meningkat signifikan (kontrol negatif=3,01±3,43%; FE-

KP=5,0±7,07%; kontrol positif (siklofosfamid)= 3,26±4,92%). Persen relatif jumlah sel 

T reg CD25+FOXP3+ mengalami peningkatan signifikan (p<0,05) dibandingkan dengan 

kelompok kontrol negatif (kontrol negatif= 6,63±5,21%; FE-KP=11,09±7,81%; kontrol 

positif (siklofosfamid)=22,13±18,07%). Persen relatif jumlah sel T CD4+CD62L+ tidak 

meningkat signifikan (kontrol negatif=7,91±4,98%; FE-KP=8,63±3,07%; kontrol positif 

(siklofosfamid)= 12,62±8,09%). Sedangkan, persen relatif jumlah sel T CD8+CD62L+ 

mengalami peningkatan signifikan (p<0,05) dibandingkan dengan kelompok kontrol 

negatif (kontrol negatif= 6,20±4,91%; FE-KP=15,94±9,37%; kontrol positif 

(siklofosfamid)= 24,32±17,47%). Data ini ditunjang dengan data rasio jumlah CD4:CD8. 

Rasio pada kelompok FE-KP adalah 3,51:1, lebih rendah dari kontrol negatif yang 

memiliki rasio 3,78:1. Penurunan rasio tersebut cukup membantu meskipun tidak sampai 

rasio normal (2:1). Dari hasil pengamatan biomarker T-cell dependent pathway ini, 

disimpulkan bahwa peningkatan signifikan pada sel T reg CD25+FOXP3+ dan sel T reg 

CD8+CD62L+ mampu mengurangi ketidak seimbangan pengaturan imunitas pada lupus. 

Selain T-cell dependent pathway, patogenesis lupus juga melalui independent B-cell 

pathway dengan marker kadar 8-OHdG. Kadar 8-OHdG pada 3 kelompok uji tidak 

menunjukkan perbedaan signifikan (kontrol negatif=0,2085± 0,0118 pg/mL; FE-

KP=0,2028±0,0044 pg/mL; kontrol positif (kuersetin)=0,2030± 0,0034 pg/mL). Hasil ini 

menunjukkan bahwa efek antioksidan bahan uji tidak mampu menghambat jalur stress 

oksidatif yang masuk dalam independent B-cell pathway. Hasil uji biomarker lain 

ditambahkan untuk path analysis. Kesimpulan: FE-KP meningkatkan persen relatif 

FOXP3 sehingga memodulasi jalur patogenesis T cell dependent pathway pada mencit 

lupus dan menghasilkan penurunan gejala lupus pada organ, terutama lupus nefritis. 

 

Kata Kunci: Kalanchoe pinnata (Lmk) Pers., lupus T cell dependent pathway, 

independent B cell pathway, FOXP3, CD62L, 8-OHdG. 
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