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Latar belakang: Resistensi parasit terhadap antimalaria sampai saat ini
merupakan permasalahan besar. Sehingga perlu dikembangkan alternatif
antimalaria baru, salah satunya berupa obat dari bahan alam seperti sambiloto
(Andrographis paniculata). Penelitian terdahulu menemukan bahwa sambiloto
dapat menghambat Plasmodium falciparum in vitro dan mempunyai efektifitas
yang sama dengan klorokuin difosfat. Bahan aktif dari sambiloto adalah
andrografolida yang dapat menurunkan produksi sitokin, kemokin, adesi molekul,
nitrit oxide dan mediator lemak melalui penghambatan jalur NFkB berikatan
dengan DNA sehingga menurunkan ekspresi protein proinflamasi seperti
cyclooxygenase-2 (COX-2). Sambiloto belum pernah digunakan sebagai
pengobatan malaria pada wanita hamil sehingga perlu adanya penelitian tentang
sambiloto pada kehamilan.
Tujuan: Mengetahui aktivitas tablet Sambiloto (AS201-01) terhadap penurunan
ekspresi COX-2 pada plasenta mencit bunting diinfeksi oleh P. berghei
dibandingkan dengan ekspresi COX-2 pada DHP.
Metode: Mencit bunting galur Balb/c sejumlah 24 ekor dibagi menjadi 4
kelompok (n=6). Kelompok K1 merupakan mencit bunting tanpa infeksi.
Kelompok K2, K3 dan K4 merupakan mencit bunting diinfeksi oleh P. berghei
pada hari ke-9 kebuntingan. Pada hari ke-11 kebuntingan diberikan perlakuan.
Kelompok K1 dan K2 mendapat plasebo selama 4 hari, kelompok K3 mendapat
tablet Sambiloto (AS201-01) dosis 25 mg/kgBB/hari personde dua kali perhari
selama 4 hari, kelompok K4 mendapat tablet dihydroartemisinin-piperaquine
phosphate (DHP) personde 1x sehari selama 3 hari. Pada hari ke-15 kebuntingan
dilakukan pengambilan sampel jaringan plasenta melalui pembedahan.
Hasil: Berdasarkan data berat badan mencit, diperoleh nilai p = 0,380 berarti tidak
terdapat perbedaan bermakna dari berat badan mencit model malaria, sehingga
sampel penelitian dalam kondisi homogen. Data perbedaan ekspresi COX-2
jaringan plasenta didapatkan rerata tiap kelompok berkisar antara 1,23 ± 0,39
sampai 4,83 ± 1,11 dengan nilai signifikan adalah p=0,000. Rerata ekspresi COX2 pada kelompok tablet Sambiloto (AS 201-01) 1,60 ± 0,55, kelompok tablet DHP
2,90 ± 1,29, kelompok plasebo 4,83 ± 1,11. Dari analisa statistik didapatkan
perbedaan bermakna antara kelompok tanpa infeksi P. berghei dan kelompok
plasebo ( p=0,000); kelompok tanpa infeksi P. berghei dan kelompok tablet DHP
(p=0,005); kelompok plasebo dan kelompok tablet Sambiloto (AS201-01)
(p=0,000); kelompok tablet Sambiloto (AS201-01) dan kelompok tablet DHP
(p=0,023); kelompok plasebo dan kelompok tablet DHP (p=0,002). Sedangkan
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