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Dengan latar belakang pendekatan secara atnofarma- 
kognosi pada. peneJ.iti.an ini, maka dipilih airih (Pipes 
bet la. Linn*) untuk diuji aktifitasnya terhadap sistem 
fagpaitosis dengan uai- 'carbon clearance^ pada mencit.

Dalam hal ini sirih, dibuat inf usa dan dipis&hkan 
dengan ampasnya. . Set el ah itu inf us a disentrifuse . 
dengan kecepatan 2500 G dalam -waktu 15 menit, kemudian 
auperaatan dipisahkan dan endapan ditambahkan pada am- 
pas. Supernatan disterilkan dengan bakteri fiter ' dan 
filtratnya disebut aebagai fraksi larut air untuk dibe- 
rikan secara intraperitonial* Ampasnya disebut sebagai 
fraksi tak larut air untuk diberikan secara per oral.

Setelah dilakukan orientasi dosis untuk masing- 
masing, fraksi dipilih 3 doais sebagai .berikut;

-Fraksi lar.ut air : 10 mg, 30 mg dan 50 mg per
25 gram berat mencit.

-Fraksi tak larut air : 10 mg, 30 mg dan 50 mg per
25 gram berat mencit.

Kemudian dilakukan'treatment' pada 60 mencit untuk 
setiap fraksi, yang, terbagi manjadi 4 kelompok dosis. 
masing-masing 15 ekor untuk aetiag doais hasil orienta- 
ai dosis. dan 1.5 ekor siaanya sebagai. kelompok kontrol. 
Dari setiap dosis dibagi lagi menjadi 3 kelompok hari 
uji 'carbon clearance1.

Setelah dilakukan uji 'carbon clearance' diperoleh 
harga indek fagositosis sebagai berikut :
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Indeks fagositosis (IF) fraksi larut air
! IP £ koefisien variasi(X)

Kari ke
I 10.- mg L 30l- mg I 50- mg

1. 1 1,0253,1 2,90 i 1.10961. 1 3, 43 ! 1,185112,90-

I 1.,17241 3,09 1 1,2741 12,23 i 1,384912,90

! 1,29841 3,27 ! 1,3833 11,88 I 1,4921 10,47

Indeks fagositosia (IP) fraksi tak larut air
I IF ± koefisien varxasi (X)
t 10 mg L 30 mg * 5XX mg

t I 1,3139 t 4,2* I 0 ,918a.M ,95 ! 0,7680 *4,0.7

4 i 1., 384.lt 2,30 ! a ,a i5 S t  5,36 ! 0*4797 - 2.,90*-

7 i 1,12911 1,7.5- t 0,89 63 1 1,20 I 0,75881 2.,80
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