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Abstract

The aim of this research was to investigate the effect of vitamin C and E towards 
histopathological changes of duodenum in mice induced with borax. Twenty five male 
mice of BALB/c strain divided into five groups; K1 (vitamin control) was given 0,56 mg/
mice /day of vitamin C solution combinated 2,1 mg/mice/day of vitamin E solution, K2 
(borax control) was given 5,2 mg/mice/day of boraks, P1 was given combination of 0,56 
mg/mice/day vitamin C and 2,1 mg/mice/day vitamin E solutions and 5,2 mg/mice/ day 
of borax, P2 was given combination of  1,12 mg/mice /day of vitamin C and 4,2 mg/mice/
day of vitamin E solutions and 5,2 mg/mice/day of borax, P3 was given combination 
of  2,24 mg/mice/day of vitamin C and 4,2 mg/mice/day of vitamin E solutions and 5,2 
mg/mice/day of borax. Borax solution on P3, P4 and P5 groups induced in an hour after 
each groups treated with combination of vitamin C and E solutions. The treatment were 
given by oral gavage for 14 days. The result against submucosal edema of duodenum 
indicated there was not any significant difference (P>0.05) between K1 (vitamin control) 
and K2 (boraks control) groups. There was a signifant difference between K2 (borax 
control) with P1 and P3 groups. There was indicated that vitamin C and E decrease the 
submucosal edema of duodenum induced with borax. The result against the damage of 
mucous epithelial indicated there was a significant difference (P<0,05) between K2 group 
with P1, P2, and P3 groups. There was not any significant difference between P1, P2, and 
P3 groups. There was indicated that vitamin C and vitamin E could repair the submucosal 
edema of duodenum induced with boraks.
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Pendahuluan
Seiring dengan perkembangan 

teknik pengolahan pangan, penambahan 
bahan-bahan aditif pada produk pangan 
sulit dihindari, salah satu yang telah 
banyak  diketahui yaitu adanya usaha 
untuk menjaga daya tahan suatu bahan 
dengan pemakaian berbagai macam 
bahan pengawet yang bertujuan untuk 
memperpanjang masa simpannya 
(Cahyadi, 2006). Salah satu bahan 
pengawet yang sering digunakan adalah 
boraks.

Mengkonsumsi makanan yang 
mengandung boraks terlalu sering akan 
menyebabkan gangguan otak, hati, 
lemak dan ginjal. Jumlah serta dosis 
boraks tertentu bisa mengakibatkan 
degradasi mental, serta kerusakan saluran 
pencernaan, ginjal, hati, dan kulit karena 
boraks cepat diabsorbsi oleh saluran 
pernapasan dan pencernaan, kulit yang 
luka atau membran mukosa (Saparinto 
dan Hidayati, 2006).

Boraks merupakan sumber radikal 
bebas eksogen yang dapat memicu 
terjadinya stres oksidatif di dalam tubuh. 
Penggunaan antioksidan dapat mencegah 
terjadinya stres oksidatif sehingga 
kerusakan sel dapat dihambat (Puspadewi, 
2012).  Antioksidan menstabilkan radikal 
bebas dengan melengkapi kekurangan 
elektron yang dimiliki radikal bebas, 
dan menghambat terjadinya reaksi 
berantai dari pembentukan radikal 
bebas yang dapat menimbulkan stress 
oksidatif. Stress oksidatif adalah 
ketidakseimbangan antara radikal bebas 
(prooksidan) dan antioksidan yang dipicu 
oleh dua kondisi umum yaitu kekurangan 
antioksidan, kelebihan produksi radikal 
bebas (Pavlovic et al., 2005).

Vitamin C dan E sebagai antioksidan 
dapat menghentikan reaksi berantai 
radikal bebas. Pertama vitamin E akan 
menangkap radikal bebas, namun vitamin 
E kemudian berubah menjadi vitamin E 
radikal sehingga memerlukan pertolongan 
vitamin C. Vitamin C bersama-sama 

dengan vitamin E dapat menghambat 
reaksi oksidasi dengan mengikat vitamin 
E radikal yang terbentuk pada proses 
pemutusan reaksi radikal bebas oleh 
vitamin E menjadi vitamin E bebas yang 
berfungsi kembali sebagai antioksidan 
(Pavlovic et al., 2005).

Duodenum adalah bagian awal dari 
usus halus yang berstruktur bentuk C 
seperti tapal kuda di bawah lambung 
dan biasa di sebut usus dua belas jari. 
Fungsi utamanya adalah absorbsi, 
walaupun ukurannya sangat pendek, area 
permukaannya sangat diperluas karena 
mukosanya berlipat dengan vili yang bisa 
dilihat secara mikroskopik. Berdasarkan 
farmokinetik, setiap zat kimia yang 
masuk akan mengalami proses absorbsi, 
distribusi, metabolisme dan ekskresi. 
Duodenum dipilih sebagai organ yang 
diteliti dengan pertimbangan bahwa 
duodenum mempunyai fungsi pencernaan 
dan absorbsi awal di usus halus.

Berdasarkan latar belakang masalah 
tersebut di atas, maka dilakukan penelitian 
efek pemberian vitamin C dan E terhadap 
gambaran histopatologi duodenum 
mencit yang dipapar boraks.

Materi dan Metode Penelitian

Lokasi Penelitian
Penelitian ini telah dilaksanakan 

pada bulan Februari – Maret 2016 
di Laboratorium Hewan Coba dan 
Laboratorium Patologi Veteriner 
Fakultas Kedokteran Hewan Universitas 
Airlangga.

Bahan Penelitian
Bahan penelitian yang telah digunakan 

adalah boraks (Na2B4O7.10H2O), vitamin 
C, vitamin E, mencit,  aquadest steril 
untuk melarutkan boraks dan vitamin 
C, corn oil untuk melarutkan vitamin E, 
pakan ayam sebagai pakan mencit,air 
minum dalam kemasan, sekam sebagai 
alas kandang mencit, kapas steril dan 
formlain 10%.
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Metode Penelitian

Tahap Persiapan
Hewan coba dalam penelitian ini, 

yaitu mencit (Mus musculus) jantan 
dewasa, sehat dengan berat tubuh kurang 
lebih 20 gram diadaptasikan dengan 
kondisi lingkungan, pakan dan minum 
secara ad libitum selama 7 hari.

Tahap Perlakuan
Mencit jantan dewasa berjumlah 25 

ekor dibagi secara acak menggunakan 
rumus Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
dalam lima kelompok perlakuan dengan 
jumlah ulangan masing-masing perlakuan 
sebanyak 5 ekor mencit. Larutan vitamin 
C, vitamin E dan boraks diberikan per 
oral menggunakan sonde lambung sehari 
sekali selama 14 hari. Larutan boraks 
diberikan satu jam setelah pemberian 
larutan kombinasi vitamin E dan vitamin 
C. 

Perincian mengenai masing-masing 
kelompok perlakuan adalah sebagai 
berikut : kontrol vitamin (K1) yaitu 
kelompok mencit yang hanya diberi 
vitamin C 0,56 mg/ekor/hari dan vitamin 
E 2,1 mg/ekor/hari, kontrol boraks (K2) 
yaitu kelompok mencit yang hanya 
diberi larutan boraks dosis 5,2 mg/ekor/
hari, kelompok perlakuan 1 (P1) yaitu 
kelompok mencit yang diberi larutan 
vitamin C 0,56 mg/ekor/hari dan vitamin 
E 2,1 mg/ekor/hari serta larutan boraks 
dosis 5,2 mg/ ekor/hari, kelompok 
perlakuan 2 (P2) yaitu kelompok mencit 
yang diberi larutan kombinasi vitamin 
C dosis 1,12 mg/ekor/hari dan vitamin 
E 4,2 mg/ekor/hari serta larutan boraks 
5,2 mg/ekor/hari. Perlakuan 3 (P3) yaitu 
kelompok mencit yang diberi vitamin C 
dosis 2,24 mg/ekor/hari dan vitamin E 8,4 
mg/ekor/hari serta larutan boraks 5,2 mg/
kg BB/hari.

Pengumpulan dan Teknik Pengambilan 
Data

Data histopatologi ditentukan dengan 
cara mengamati bentuk perubahan yang 
ditemukan dengan mikroskop melalui 
perbesaran 100x untuk melihat edema 
submukosa duodenum serta perbesaran 
400x untuk melihat kerusakan epitel 
mukosa duodenum serta.

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan 
skor integritas mukosa (Barthel, 2003). 
Setiap preparat diamati lima lapangan 
pandang. Hasil penilaian tiap lapang 
pandang dalam satu preparat dijumlahkan 
kemudian dihitung rata-ratanya dan 
digunakan sebagai data. Penilaian tingkat 
kerusakan dalam satu lapang pandang 
dapat dilihat dibawah ini :

Bentuk Lesi Skor Keterangan
Edema 

submukosa
0 Tidak terjadi 

perubahan 
patologis

1 Lebar submukosa 
<50% lebar 
dinding usus (dari 
tunika muskularis 
ke epitel)

2 Lebar submukosa 
memenuhi 50% 
sampai 80% dari 
lebar seluruh 
dinding usus (dari 
tunika muskularis 
ke epitel)

3 Lebar submukosa 
memenuhi >80% 
dari lebar seluruh 
dinding usus (dari 
tunika muskularis 
ke epitel)

Kerusakan 
epitel 

mukosa

0 Tidak terjadi 
perubahan 
patologis

1 Desquamasi epitel
2 Erosi (celah 1-10 

sel epitel/lesi)
3 Ulcer (celah >10 

sel epitel/lesi)
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Analisis Data
Rancangan penelitian yang digunakan 

adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
dengan lima perlakuan dan 5 ekor 
ulangan dengan setiap perlakuan. Data 
yang diperoleh berupa skor nilai tingkat 
perubahan gambaran histopatologi 
duodenum mencit disusun dalam bentuk 
table untuk kemudian dianalisis dengan 
statistic non parametrik Kruskall Wallis. 
Apabila terdapat perbedaan nyata 
dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney.

Hasil dan Pembahasan
Hasil penelitian mengenai efek 

pemberian vitamin C dan E terhadap 
gambaran histopatologi duodenum mencit 
yang dipapar boraks yang telah dilakukan, 
didapatkan data berupa skor integritas 
epitel mukosa duodenum. Perubahan-
perubahan yang diamati antara lain edema 
submukosa dan kerusakan epitel mukosa.

Data hasil skoring edema submukosa 
akibat pemberian vitamin C dan E pada 
gambaran histopatologi duodenum yang 
dipapar boraks dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil skor edema submukosa 
duodenum 

Perlakuan Skor edema submukosa
       (Mean Rank)

K1             15,50bc

K2             19,40c

P1             10,00ab

P2             13,10abc

P3              7,00a

Keterangan a.b.c.d : superskrip yang berbeda 
dalam kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan 
yang nyata.

Hasil analisis Kruskal Wallis 
menunjukkan bahwa perlakuan mendapat 
hasil pengaruh yang berbeda nyata 
terhadap gambaran histopatologi edema 
submukosa duodenum, sehingga dapat 
dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney. 
Perbandingan antar kelompok dengan 
menggunakan uji Mann-Whitney 
diperoleh hasil kelompok perlakuan 
K2 berbeda nyata dengan P1 dan P3. 
Kelompok perlakuan K1 berbeda nyata 
dengan P3. Kelompok perlakuan K1dan 
K2 tidak berbeda nyata. Kelompok P1, 
P2 dan P3 tidak berbeda nyata.

Hasil pengamatan edema submukosa 
secara mikroskopis dapat dilihat pada 
gambar 1.

Gambar 1. Histopatologi submukosa duodenum dengan pewarnaan HE dan perbesaran 100x. 
Ket : terdapat edema submukosa(      ) 

K1 K2 P1

P2 P3
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Edema adalah bertambahnya cairan 
plasma dalam jaringan interstitial 
(interseluler), tanpa ada perubahan dari 
dinding pembuluh darah. Perubahan 
terjadi karena tekanan hidrostatik 
vaskuler dan tekanan osmotic. Tekanan 
osmotik adalah tekanan yang disebabkan 
oleh protein dalam plasma (Arimbi dkk, 
2013).

Kelompok  perlakuan K2 yang hanya 
diberi boraks dosis 5,2 mg/ekor/hari 
memiliki nilai rata-rata edema submukosa 
lebih tinggi dibanding dengan kelompok 
lain, hal ini disebabkan karena pemberian 
boraks. 

Bahan aktif yang terkandung di 
dalam boraks yaitu asam borat, yang 
dapat menghambat proses glikolisis 
anaerob, disamping itu asam borat 
menjadi inhibitor kompetitif enzim 
laktat dehidrogenase. Enzim laktat 
dehidrogenase merupakan enzim yang 
mengubah asam piruvat menjadi asam 
laktat dengan cara reoksidasi NADH 
menjadi NAD+. Manifestasi hambatan 
oleh asam borat akan berdampak pada 
kerusakan sel karena kegagalan sintesis 
energi. Proses glikolisis menghasilkan 
2 mol ATP, yang diperlukan untuk 
kelancaran sodium (Na+) dan potassium 
(K+). Proses glikolisis yang terhambat 
tidak menghasilkan ATP, sehingga 
Na+ akan menarik air akibatnya terjadi 
akumulasi air dalam sel yang diikutin 
dengan degenerasi hidrofik (Ulfana, 
2014).

Hasil penelitian Bezabeh et al., 
(2004), menyebutkan bahwa peningkatan 
aliran darah dikarenakan pembengkakan 
sel yang terjadi di sekitar kapiler 
sehingga menekan dan mempersempit 
lumen kapiler. Penyempitan lumen akan 
menstimulasi jantung untuk memacu 
darah lebih besar yang juga disertai 
vasodilatasi kapiler yang terjadi secara 
aktif kedalam mikrosirkuler jaringan. 
Darah yang tidak dapat mengalir dengan 
lancar akan terakumulasi sehingga 
menyebabkan bendung darah yang 

biasa disebut kongesti. Kongesti yang 
terjadi di tunika muskularis mukosa akan 
mengakibatkan nekrosis. Akibat dari 
nekrosis ialah timbulnya reaksi radang. 
Reaksi radang menyebabkan peningkatan 
aliran darah dan permeabilitas kapiler 
sehingga protein plasma keluar ke 
jaringan interstitial yaitu ditandai dengan 
adanya edema.

Kelompok perlakuan K1 yang hanya 
diberi vitamin C dan E masing-masing 
dosis 0,56 mg/ekor/hari dan 2,1 mg/
ekor/hari menunjukkan hasil yang tidak 
berbeda nyata dengan kelompok K2 yang 
diberi boraks, dimana pada kelompok 
K1 masih ditemukan edema submukosa 
yang seharusnya normal. Hal ini bisa 
disebabkan oleh bioavabilitas vitamin. 
Meskipun bukti dalam literatur masih 
terbatas, tikus dan mencit terbukti tidak 
mengabsorbsi asam askorbat dengan 
baik. Studi awal pada usus halus tikus 
mengungkapkan bahwa absorbsi asam 
askorbat merupakan proses yang pasif, 
menghasilkan akumulasi dalam mukosa 
usus tetapi tidak ditransportasi ke sirkulasi. 
Penelitian tentang bioavailabilitas dari 
berbagai bentuk asam askorbat juga 
mendukung anggapan bahwa asam 
askorbat diserap dengan buruk oleh 
hewan percobaan rodentia  (Alexander, 
2013).

Kelompok perlakuan P1 berbeda 
nyata dengan kelompok perlakuan K2, 
dimana pemberian dosis vitamin C 0,56 
mg/ekor/hari dan vitamin E 2,1 mg/ekor/
hari sudah mampu menurunkan edema 
submukosa yang terjadi karena paparan 
boraks. 

Kelompok perlakuan P2 tidak 
berbeda nyata dengan kelompok 
perlakuan K2, dimana seiring 
peningkatan dosis vitamin C 1,12 mg/
ekor/hari dan vitamin E 4,2 mg/ekor/
hari tidak mampu menurunkan edema 
submukosa yang terjadi karena paparan 
boraks. Edema bisa disebabkan oleh 
beberapa hal yaitu peningkatan tekanan 
hidrostatik, akibat hipoproteinemia, 
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obstruksi saluran limfatik dan reaksi 
radang. Edema submukosa duodenum 
yang terjadi pada kelompok K2 belum 
tentu disebabkan karena ketidakmampuan 
vitamin C dan E sebagai antioksidan 
terhadap paparan boraks, perlu dilakukan 
penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 
penyebab pasti terjadinya edema. Faktor 
stress pada hewan percobaan juga dapat 
mempengaruhi metabolisme penyerapan 
vitamin C dan E di dalam tubuh mencit.

Kelompok perlakuan P3 yang diberi 
vitamin C 2,24 mg/ekor/hari dan vitamin 
E 8,4 mg/ekor/hari memiliki skor edema 
submukosa yang paling rendah. Hal ini 
menunjukkan bahwa kombinasi vitamin C 
dan E pada kelompok perlakuan tersebut 
mampu menurunkan edema submukosa 
duodenum mencit yang dipapar boraks.

Mekanisme vitamin C dan vitamin 
E menghentikan reaksi berantai radikal 
bebas yaitu vitamin E akan menangkap 
radikal bebas, namun vitamin E akan 
berubah menjadi vitamin E radikal, 
kemudian vitamin C akan mengikat 
vitamin E radikal yang terbentuk pada 
proses pemutusan reaksi radikal bebas 
oleh vitamin E. Vitamin E akan berubah 
menjadi vitamin E bebas sehingga dapat 
berfungsi kembali sebagai antioksidan 
(Pavlovicet al., 2005).

Data hasil skoring kerusakan epitel 
mukosa akibat pemberian vitamin C dan 
E pada gambaran histopatologi duodenum 
yang dipapar boraks dapat dilihat pada 
tabel 2.

Tabel 2. Hasil skor kerusakan epitel 
mukosa duodenum 

Perlakuan Skor kerusakan epitel 
mukosa (Mean Rank)

K1 11,60a

K2 23,00b

P1 10,90a

P2 11,20a

P3 8,30a

Keterangan a.b.c.d : superskrip yang berbeda 
dalam kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang nyata.

Hasil analisis dari Kruskal Wallis 
menunjukkan bahwa perlakuan mendapat 
hasil pengaruh yang berbeda nyata pada 
gambaran histopatologi kerusakan epitel 
mukosa duodenum, sehingga dilanjutkan 
dengan uji Mann-Whitney. Perbandingan 
antar kelompok dengan menggunakan uji 
Mann-Whitney diperoleh hasil kelompok 
perlakuan K2 berbeda nyata dengan K1, 
P1, P2, dan P3. Tidak terdapat perbedaan 
nyata antara K1,P1,P2 dan P3.

Hasil pengamatan kerusakan epitel 
mukosa secara mikroskopis dapat dilihat 
pada gambar 2.

Gambar 2. Histopatologi mukosa duodenum dengan pewarnaan HE dan perbesaran 400x. 
Ket : terdapat ulcer (      ) (K2), terdapat erosi (     ) (P1), terdapat desquamasi epitel 
(     ) (K1, P2, P3)
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Hasil analisis data Kelompok 
perlakuan K1 menunjukkan hasil yang 
lebih rendah, dimana masih didapatkan 
adanya desquamasi epitel mukosa. Hal 
ini mungkin disebabkan karena beberapa 
faktor, salah satunya adalah faktor stres. 
Efek utama dari stres pada saluran 
pencernaan adalah untuk mengurangi 
aliran darah mukosa dan dengan demikian 
membahayakan integritas barrier 
mukosa. Antara lain, menghalangi kerja 
kelenjar brunner yang merupakan barrier 
mukosa duodenum. Akibatnya, stres yang 
signifikan hampir selalu dikaitkan dengan 
erosi mukosa.

Hasil analisis data kelompok 
perlakuan K2 memiliki nilai rata-rata 
kerusakan epitel mukosa lebih tinggi 
dibanding dengan kelompok lain. Hal 
ini dikarenakan pemberian boraks dapat 
menyebabkan kerusakan epitel mukosa 
duodenum. Boraks yang masuk ke dalam 
sistem pencernaan dapat terabsorbsi 
oleh vili usus halus mengakibatkan erosi 
hingga ulserasi gastrointestinal yang 
berdampak pada pemendekan hingga 
kehilangan vili duodenum (Devirian dan 
Volpe, 2003). 

Boraks adalah sumber radikal bebas 
eksogen yang dapat memicu terjadinya 
stres oksidatif didalam tubuh melalui 
peroksidasi lemak, protein, dan DNA. 
Salah satu substansi yang paling rentan 
terhadap radikal bebas adalah PUFA 
(Polyunsaturated Fatty Acid) atau asam 
lemak tak jenuh. Hal ini terjadi karena 
gugus aktif boraks (B = O) akan mengikat 
protein dan lipid tak jenuh sehingga 
menyebabkan peroksidasi lipid. Reaksi 
ini akan berlangsung terus secara berantai 
dan berakhir apabila bertemu dengan 
radikal bebas lain atau antioksidan. 

Menurut Li and Schellhorn (2007), 
vitamin C merupakan donor elektron. 
Vitamin C mendonorkan elektron dari 
dua ikatan antara karbon kedua dan ketiga 
dari enam molekul karbon. Vitamin 
C disebut sebagai antioksidan karena 
dengan mendonorkan elektronnya dapat 

mencegah zat lain teroksidasi. Setelah 
mendonorkan elektronnya, vitamin C 
akan menghilang dan digantikan oleh 
radikal askobil, yaitu zat yang terbentuk 
akibat vitamin C kehilangan elektronnya. 

Vitamin E bersifat mudah teroksidasi 
sehingga dapat melindungi senyawa 
lain dari oksidasi. Vitamin E merupakan 
pertahanan utama melawan oksigen 
perusak, lipid peroksida, dan radikal 
bebas serta menghentikan reaksi berantai 
dari radikal bebas. Pada sel membran, 
vitamin E akan mencegah oksidasi lemak. 
Dalam jaringan lemak, antioksidan dari 
vitamin E akan menyerang lipid peroksida 
yang merupakan hasil dari reaksi antara 
lipid dan radikal bebas. Lipid peroksida 
dianggap berbahaya karena dicurigai 
sebagai penyebab penyakit degeneratif 
(Lamid, 1995). Vitamin C bekerja 
bersama-sama dengan vitamin E dalam 
menghambat reaksi oksidasi. Vitamin 
C mengikat vitamin E radikal yang 
terbentuk pada proses pemutusan reaksi 
radikal bebas oleh vitamin E, menjadi 
vitamin E bebas yang berfungsi kembali 
sebagai antioksidan (Stiphanuk, 2000).

Hasil analisis data skor kerusakan 
epitel mukosa yaitu terdapat perbedaan 
nyata antara kelompok K2 dengan 
kelompok perlakuan P1, P2, dan P3. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa pemberian 
vitamin C dan E pada kelompok perlakuan 
tersebut dapat memperbaiki kerusakan 
epitel mukosa duodenum mencit yang 
dipapar boraks. Perbaikan epitel mukosa 
duodenum juga dikarenakan daya 
regenerasi sel epitel mukosa usus, yang 
merupakan sel-sel labil yang membelah 
secara kontinu mengikuti siklus sel dari 
satu mitosis hingga mitosis berikutnya dan 
meneruskan proliferasinya selama hidup 
mengganti sel-sel yang secara kontinu 
dihancurkan. Proses ini berlangsung 
sangat cepat, yaitu 3-5 hari.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 
gambaran histopatologi duodenum 
mencit, dosis vitamin C 2,24 mg/ekor/hari 
dan E 8,4 mg/ekor/hari merupakan dosis 
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efektif yang dapat menurunkan edema 
submukosa duodenum. Vitamin C dan 
E  yang diberikan mampu memperbaiki 
kerusakan epitel mukosa duodenum 
mencit yang dipapar boraks, namun 
jika dilihat dari hasil data statistik skor 
kerusakan epitel mukosa tidak terdapat 
perbedaan nyata antara kelompok 
perlakuan P1, P2, dan P3 seiring dengan 
peningkatan dosis vitamin C dan E yang 
diberikan.

Kesimpulan
1. Dosis  vitamin C 2,24 mg/ekor/

hari dan vitamin E 8,4 mg/ekor/
hari dapat menurunkan edema 
submukosa duodenum mencit yang 
dipapar boraks.

2. Vitamin C dan E yang diberikan 
mampu memperbaiki kerusakan 
epitel mukosa duodenum mencit 
yang dipapar boraks.
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