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ABSTRACT 
Toxicity effects of Gynura pseudochina (Linn). DC extracted with various solvents were 

assessed in vitro. The extracted compounds were divided into two major groups, semi polar and polar 
compounds and were tested for toxicity using {HeLa (ATTC CCL-2), Hep2 (ATTC CCL-23), and Raji (ATCC 
CCL-86)) cell lines. 

Fractionation was performed by thin layer chromatography and follow by column 
chromatography using silica gel as the adsorbent. Six fractions containing semi polar compound were 
obtained using chloroform: methanol (7:l) as the eluent. Four polar compounds were obtained using methanol: 
acetic acid (8:2) as the eluent. 

The fraction of semi polar compounds tested in HeLa, Hep-2, and Raji cell lines at 250 ppm 
showed that the highest inhibition are fraction VI (42.4%) in HeLa cells, fraction Il lNl (24.1%) in Hep-2 cells, 
and fraction IV (25.2%) in Raji cells. The highest inhibition of polar compounds at 250 ppm are fraction II in 
Raji cells (46.6%), fraction Ill in HeLa cells (22.7%), and fraction IV in Hep-2 cells (41.7%). At 500 ppm, all 
polar compounds showed an increased inhibition in Raji cells (55.4% - 97%) and HeLa cells (21.3%-26.7%), 
but decreased at Hep-2 cell (-1.3%-8.35%). Characterization of polar compounds by qualitative 
phytochemistry assay showed the presence of steroid group. Spectroscopy data from UV and IR spectrums 
showed that hmax of the compounds is 212-220 nm and consist of -OH and C=C groups 

PENDAHULUAN 

Kanker merupakan penyakit yang mendapat 
perhatian serius di dunia kedokteran. Hal ini 
disebabkan oleh jumlah penderitanya yang semakin 
meningkat dan belum ada cara efektif untuk 
mengobatinya. Berbagai metode terapi penyakit 
kanker telah banyak dilakukan, salah satu 
diantaranya yaitu kemoterapi. Senyawa kemoterapi 
dapat menghambat pertumbuhan kanker melalui 
penghambatan proliferasi atau membunuh sel kanker 
tersebut (Bennet & Montgomery, 1967). 
Ketidakefektifan metode ini adalah kesulitan daiam 
mendesain senyawa kemoterapi yang mempunyai 
aktivitas antikanker tinggi dan mempunyai efek 
samping yang rendah terhadap sel normal (Gibbs, 
2000). 

Kesulitan ini menyebabkan penelitian antikanker 
dari bahan alam banyak dilakukan (Murakami, eta/., 
1996). ldentiikasi senyawa dari bahan alam yang 
berpotensi sebagai antikanker menjadi harapan baru 
dalam strategi pengembangan kemoterapi. Berbagai 
metabolit sekunder dari tumbuhan seperti senyawa 
golongan alkaloid, flavonoid, tefpenoid, dan tanin 
telah banyak diteliti dan kemungkinan mempunyai 
aktivitas antikanker. Beberapa tanin dan flavonoid 
seperti aglikon flavonoid dan glikosidanya telah 
diteliti mempunyai aktivitas antikanker dengan 
menghambat pertumbuhan sel iestari HeLa dan Raji 
(Ramanthan, 1992). 

Tanaman daun dewa (Gynura pseudochina 
(Linn.) DC.) termasuk ke dalam famili Asteraceae 
dari genus Gynura telah diketahui rnengandung 
komponen aktif alkaloid, flavonoid, minyak atsiri, 
saponin, dan tannin (Wijayakusuma, 1996). Ekstrak 
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etanol daun dewa telah diketahui mengandung 
alkaloid, flavonoid, steroid, tanin, dan triterpenoid. 
Ekstrak etanol juga mempunyai efek sitotoksik pada 
sel lestari HeLa dengan menghambat pertumbuhan 
sel sebesar 56% pada konsentrasi 1000 ppm 
(Sajuthi, et a/. , 2000). 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari fraksi aktif 
dari daun dewa yang diduga berpotensi mengandung 
senyawa antikanker dengan menggunakan pelarut 
polar dan semipolar. Uji bioaktivitas dilakukan 
dengan melihat efek sitotoksiknya terhadap 
pertumbuhan sel lestari HeLa, Hep-2, dan Raji. 

BAHAN DAN METODE 
Bahan 

Tanaman daun dewa dipemleh dari kebun 
percobaan jurusan Kimia FMlPA IPB. Untuk 
ekstraksi dan fraksinasi senyawa aktif daun dewa 
digunakan amonia, butanol, etanol, FeC$ , HCI 
pekat, HCI 2 N, heksana, H2S04, kloroform, Silika gel 
60 GF 254, pereaksi Dragendoff, Mayer, dan 
Wagner. Tiga jenis sel lestafl yaitu sel lestari HeLa 
(ATCC CCL-2), sel lestari Hep-2 (ATCC CCL-23) 
dan sel lestari Raji (ATCC CCL-86). Media yang 
digunakan untuk pembiakan dan pemeliharaan sel 
yaitu Dulbeco's Minimum Essential Medium (DMEM, 
GIBCO), RPMl 1640 (GIBCO), 2 mM L-glutamin, 1,5 
g/L natrium bikarbonat, fetal bovine serum (FBS, 
HyCione), Pbospbat Buffered Saline (PBS, GIBCO), 
penisiiin dan streptomisin (GIBCO). 

Ekstraksi 
Sampel daun dewa segar direndam dalam etanol 

sebanyak dua kali volume sampel selama 24 jam 
dan dilakukan penyaringan. Selanjutnya ekstrak 
etanol dipekatkan dengan rotavapor pada suhu 25OC 
dan dikeringkan menggunakan freeze dryer. 
Pelarutan, penyaringan, dan pengeringan ini 
dilakukan sampai larutan tidak bewama lagi. 
Sebagian ekstrak kering dipisahkan fraksi-fraksinya 
untuk memperoleh senyawa yang bersifat semi polar 
menggunakan kromatografi kolom dengan eluen 
klomform : methanol (7: l) Untuk memperoleh 
senyawa yang bersifat polar, sebagian ekstrak etanol 
kering dimasukkan ke dalam erlenmeyer, ialu 
ditambahkan 200 ml heksana. Fase heksana 
kemudian dipisahkan melalui penyaringan. Ekstrak 
etanol yang tidak larut dalam heksana dilarutkan 
kembali dengan etanol dan diuapkan lagi. Ekstrak ini 
kemudian dilalukan pada kromatografi kolom untuk 

mendapatkan fraksi-fraksinya. Eluen yang 
digunakan adalah metanol:asam asetat (8:2). 

Fraksinasi 
Pemilihan larutan pengembang untuk 

memperoleh pemisahan komponen yang baik 
dilakukan dengan kromatografi lapis tipis terlebih 
dulu. Hasil KLT diamati menggunakan lampu UV h 
254 nm. Setelah diperoleh larutan pengembang 
yang dapat rnemisahkan komponen dengan baik, 
dilakukan pemisahan dengan kromatografi kolom 
untuk mengisolasi komponennya. Digunakan kolom 
gelas dengan diameter 1,6 cm menggunakan silika 
gel sebagai fase diamnya. Sejumlah -1 2 gram 
cuplikan sampel dilarutkan dalam eluennya dan 
dimasukkan ke dalam kolom. Fraksi dikumpulkan 
setiap 5 ml atau pada saat pita tertentu muncul. 
Fraksi-fraksi dengan nilai Rf yang sama 
digabungkan. Fraksi-fraksi komponen yang 
diperoleh kemudian dikeringkan dan dilakukan uji 
bioaktivitas terhadap sel lestari HeLa, Hep-2, dan 
Raji. 

Uji Bioaktivitas Antikanker terhadap Sel Lestari 
HeLa, Hep-2, dan Raji 

Pada hari pertama dilakukan penumbuhan sel 
lestari HeLa, Hep-2, dan Raji. Media tumbuh yang 
digunakan adalah RPMI-1640 untuk sel Raji dan 
DMEM untuk sel HeLa dan Hep-2 dengan 
penambahan masing-masing 10% FBS dan 1% 
penisilin-streptomisin. Konsentrasi sel yang 
digunakan yaitu 1x1 OS sellml, dan masing-masing 
dibagi ke plate 12 sumur. Kemudian sel diinkubasi 
pada inkubator suhu 370C. Pada hari ke-2 dilakukan 
pencucian sel dan penambahan bahan aktif ekstrak 
ke dalam kultur. Pencucian sel dilakukan dengan 
mengambil 2 ml media dari tiap-tiap sumur, setelah 
itu ditambahkan 2 ml media baru. Kemudian 
ditambahkan 2 ml bahan aktif dari masing-masing 
fraksi daun dewa dengan konsentrasi tertentu yang 
telah dilarutkan menggunakan media kultur lengkap. 
Masing-masing pengujian dilakukan secara duplo. 
lnkubasi dilanjutkan pada suhu 37°C sampai hari ke- 
5 (kondisi sel kontrol sudah penuh). Penghambatan 
pertumbuhan sel kanker dihitung dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut: 
% penghambatan = {(jumlah sel kontrol - jumlah sel 
perlakuan) : (jumlah sel kontrol)) x 100% 
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Karakterisasi Senyawa Aktif 
Karakterisasi dilakukan terhadap senyawa yang 

mempunyai aktivitas penghambatan tertinggi pada 
ketiga jenis sel lestari yang diujikan. Karakterisasi 
dilakukan dengan uji kualitatif fitokimia (Marborne, 
1987) dan uji spektrum menggunakan 
spektrofotometer ultra violet (UV) dan infra merah 
(IR). 

HASlL DAN PEMBAHASAN 

Ekstraksi dan Fraksinasi 
Diperoleh rendemen ekstrak kasar etanol 

sebanyak 2,3%. Selanjutnya ekstrak etanol ini dibagi 
dua dan difraksinasi lebih lanjut untuk mendapatkan 
senyawa aktif yang bersifat semipolar dan polar. 
Fraksinasi untuk mendapatkan senyawa non polar 
tiiak dilakukan karena senyawa-senyawa non polar 
tidak dapat larut dalam media pertumbuhan sel. 
Fraksinasi senyawa semipolar dilakukan dengan KLT 
menggunakan pelarut heksana, kloroform, asam 
asetat, dan gabungan kloroforrn dengan metanol 
perbandingan 7: 1. Pelarut kloroform:methanol (7: 1) 
menghasilkan pemisahan terbaik dengan jumlah spot 
sebanyak tujuh buah. Pelarut terbaik dari hasil KLT 
kemudian digunakan pada kromatografi kolom untuk 
memisahkan ekstrak etanol menjadi fraksi-fraksinya. 
Fraksi-fraksi hasil kromatografi kolom yaitu fraksi I, 
Ill, IV, V, dan Vl kemudian diujikan pada tiga jenis sel 
lestari kanker yaitu sel Heta, Hep-2, dan Raji. 
Sedangkan fraksi II tidak dilakukan uji hayati karena 
fraksi ini tidak bisa larut dalam media pertumbuhan 
sel. 

Fraksinasi senyawa yang bersifat polar dilakukan 
pada KLT menggunakan pelarut-pelarut polar yaitu 
metanol, asam asetat, dan campuran asam asetat 
dan metanol dengan berbagai perbandingan 
bertujuan untuk mendapatkan pelarut yang bisa 
memisahkan komponen bioakti yang bersifat polar. 
Campuran metanol:asam asetat (8:2) merupakan 
pelarut terbaik karena mampu memisahkan 
komponennya menjadi empat spot. Pelarut ini yang 
dig unakan sebag ai eluen dalam kromatografi kolom. 
Pemilihan senyawa polar bertujuan untuk 
memuclahkan pelarutan ekstrak pada media kultur 
sel yang bersifat polar. Fraksinasi menggunakan 
pelarut polar diharapkan dapat memperoleh senyawa 
polar yang lebih mumi sehingga bisa rneningkatkan 
efek penghambatan pada uji hayati sel lestari dengan 
konsentrasi yang lebih kecil. Fraksi 11, Ill, dan IV 

masing-masing diujikan pada tiga jenis sel lestari 
kanker dengan konsentrasi 250 dan 500 ppm. 

Uji Hayati pada Sel Lestari HeLa, Hep-2, dan Raji 
Uji aktivitas antikanker secara in vitro dari fraksi 

semipolar dan polar daun dewa dilakukan 
menggunakan sel lestari HeLa, Hep-2, dan Raji. Uji 
in vitro ini dilakukan untuk mengkaji aktivitas 
antikanker suatu senyawa karena masing-masing 
sel lestari mempunyai aktivitas faktor pertumbuhan 
tumor (TGF) yang mirip dengan tumor inangnya. 
Sel lestari HeLa merupakan sel karsinoma diperoleh 
dari epitel serviks manusia. Sel lestari Hep-2 
merupakan sel karsinoma yang diperoleh dari 
epidermis larink manusia dan sel lestari Raji 
merupakan sel limpoma dari Burkitt limpoma 
manusia (Hay, et a/., 1988). Aktivitas sitotoksik 
suatu senyawa bisa diketahui dengan menghitung 
jumlah sel yang masih hidup setelah diinokulasi 
dengan senyawa yang kita wba dibandingkan 
dengan kontrol (Freshney, 1987). 

Aktivitas sitotoksik senyawa semipolar daun dewa 
yang diuji pada sel lestari HeLa, Hep-2, dan Raji 
masing-masing dengan konsentrasi 250 ppm 
terdapat pada Gambar 1. 

Dari Gambar 1 terlihat bahwa nilai penghambatan 
pertumbuhan pada ketiga jenis sel lestari kanker ini 
dari lima fraksi yang diujikan berkisar antara -10,3% 
sampai dengan 42,4%. 

Gambar 1. Grafik penghambatan jumlah sel 
HeLa, Hep-2, dan Raji yang 
diinokulasi ekstrak semi polar 
daun dewa 250 ppm. 
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Gambar 2. Grafik penghambatan jumlah sel 
lestari HeLa, Hep-2, dan Raji yang 
diinokulasi ekstrak polar 
daun dewa 250 pprn 

Penghambatan pertumbuhan sel HeLa tertinggi 
dimiliki fraksi VI yaitu sebesar 42,4%, sedangkan 
penghambatan tertinggi pada sel Hep-2 terjadi pada 
fraksi Ill dan VI sebesar 24,1%.Fraksi IV 
menunjukkan penghambatan tertinggi pada set Raji 
sebesar 25,2%, tetapi tidak menghambat 
pertumbuhan sel Hep-2. Fraksi V menunjukkan 
penghambatan pertumbuhan pada sel HeLa sebesar 
30,3%, pada sel Raji sebesar 21,4%, tetapi pada sel 
Hep2 justru menstimulasi pertumbuhan sel dengan 
terjadinya peningkatan jumlah sel sebesar 10,3%. 
Hal ini kemungkinan disebabkan tiap fraksi yang 
diujikan masing-masing mempunyai aktivitas yang 
berbeda terhadap masing-masing jenis sel. Dari 
data ini terlihat bahwa fraksinasi ekstrak daun dewa 
menggunakan pelarut semipolar kurang signifikan 
aktivitas antikankernya secara in vitro terhadap 
penghambatan pertumbuhan sel Hep-2 jika 
dibanding terhadap sel HeLa dan Raji. 

Fraksi-fraksi senyawa polar yang diujikan pada 
sel lestari HeLa, Hep-2, dan Raji adalah fraksi 11, 111, 
dan IV masing-masing dengan konsentrasi 250 pprn 
dan 500 ppm. Fraksi I tidak diujikan karena fraksi ini 
tidak larut dalam pelarut yang digunakan sebagai 
media pertumbuhan sel. Data hasil uji hayati pada 
tiga jenis sel asal kanker tersebut terdapat pada 
Gambar 2. 

Dari Gambar 2 terlihat bahwa fraksi polar daun 
dewa konsentrasi 250 pprn mempunyai aktivitas 
penghambatan pada sel HeLa sebesar 13,3O/0- 
22,7%, pada sel Hep2 sebesar 22,2%-41,7%, dan 
pada sel Raji sebesar 12,8%-46,6%. Dari tiga fraksi 
yang diujikan temyata masing-masing rnempunyai 
aktivitas yang berbeda terhadap ketga jenis set yang 

dicobakan. Fraksi II menunjukkan aktivitas 
penghambatan tertinggi pada sel Raji sebesar 
46,6%, fraksi Ill pada sel HeLa sebesar 22,7%, dan 
fraksi IV pada sel Hep2 sebesar 41,7%. Dari data di 
atas terbukti fraksi polar mempunyai aktivitas yang 
lebih tinggi pada ketiga jenis sel lestari yang diujikan 
dibanding fraksi semi polar. Untuk melihat aktivitas 
penghambatannya pada konsentrasi yang lebih 
tinggi, fraksi polar juga diuji pada konsentrasi 500 
PPm. 

Pada konsentrasi 500 ppm, masing-masing fraksi 
polar menunjukkan efek penghambatan tertinggi 
pada sel Raji yang berkisar antara 55,4%-97,6%. 
Sel Raji merupakan sel lestari asal kanker limpoma, 
sehingga fraksi polar daun dewa pada konsentrasi 
500 pprn cukup efektif dalam menghambat 
pertumbuhan sel lestari asal kanker limpoma secara 
in vifm. Naiknya konsentrasi yang diujikan menjadi 
500 pprn ternyata mampu meningkatkan persen 
penghambatan pada sel HeLa (21,3%-26,7%) dan 
Raji (55,4%-97,6%) tetapi terjadi penurunan pada 
sel Hep-2 (pada konsentrasi 250 pprn berklsar 
antara 22,2%-41,7%, sedangkan pada konsentrasi 
500 pprn adalah -1,4%-8,3%). Fenomena ini 
kemungkinan disebabkan fraksi polar daun dewa 
mempunyai aktivitas yang berbeda terhadap sel Hep- 
2 yaitu bersifat menghambat pertumbuhan sel pada 
konsentrasi rendah (250 ppm) tetapi menstimulasi 
pertumbuhan sel pada konsentrasi yang lebih tinggi 
(500 pprn). Selain itu, set lestari Hep-2 merupakan 
sel lestari karsinoma asal epidermal manusia yang 
cukup tahan terhadap perubahan suhu, nutrisi, dan 
perubahan lingkungan sehingga persen 
penghambatannya lebih kecil dibanding sel HeLa 
dan Raji ketika diinokulasi sampel daun dewa (Hay, 
eta/., 1988). Dari data dl atas juga bisa ditemukan 
bahwa fraksi polar daun dewa efek 
penghambatannya kurang signifikan terhadap 
pertumbuhan set lestari asal kanker jenis karsinoma 
epidermal secara in v#m, 

Karakterisasi Senyawa Aktif. 
Karakterisasi dilakukan terhadap fraksi 11, Ill, dan 

IV ekstrak polar daun dewa dengan uji kualitatif 
fitokimia dan uji serapan menggunakan 
spektrofotometer UV dan IR. Dari hasil uji kualitatif 
fitokimia diperoleh data bahwa fraksi 11, Ill, dan IV 
positif terhadap uji steroid. Semua fraksi 
berdasarkan spektrum UV menunjukkan serapan 
yang hampir sama dengan adanya puncak utama 
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pada h maksimum antara 212-220 nm yang bergeser Hay, R, M Macy, TR Chen, P McClintock & Y 
ke daerah 280-400 nm, menunjukkan terdapatnya Reid. 1988. American Type Culture Collection 
ikatan rangkap yang terkonjugasi. Dari hasil Catalogue of Cell Lines 8 Hybridomas (ATCC). 
spektrum IR ketiga fraksi menunjukkan adanya Ed-6. Maryland, USA. 
puncak pada daerah 3600 cm-1 dan 1400-1600 cm- 
'yang menunjukkan adanya gugus -OH dan C=C Harbome, JB. 1987. Metode Fitokimia. Penerbit 
aromatik (Anwar Nur & Adijuwana, 1989). ITB, Bandung. 

Uji toksisitas ekstrak semi polar menghasilkan 
persen penghambatan pada sel HeLa sebesar 
3,03%-42,4%, sel Hep-2 sebesar -10,3°%-24,1%, 
dan pada sel Raji sebesar 5,346-25,2%. Sedangkan 
ekstrak polar pada konsentrasi 250 ppm 
menghasilkan persen penghambatan pada sel HeLa 
sebesar 13,3%-22,7%, sel Hep-2 sebesar 22,2%- 
41,7°/~, dan sel Raji sebesar 12,8%-46,6%. Pada 
konsentrasi 500 ppm, persen penghambatannya 
meningkat pada sel HeLa (21,3%-26,7%) dan pada 
sel Raji (55,4%-97,6%), tetapi terjadi penurunan 
persen penghambatan pada sel Hep-2 (-1,3%- 
8,35%). Fraksi polar tenyata cukup efektii dalam 
menghambat pertumbuhan sel kanker jenis limpoma 
secara in vitro. 

Hasil uji kualitatif fitokimia terhadap ekstrak polar 
menunjukkan adanya senyawa steroid, sedangkan 
spektrum UV menunjukkan hmaks 212-220 nm dan 
adanya ikatan C=C aromatik pada spektrum IR. 

DAFTAR PUSTAKA 

Anwar Nur, M & H Adijuwana. 1989. Teknik 
Spektrofotometer dalam Analisis Biologis. PAU- 
IPB. Bogor. 

Bennet, LLJr & JA Montgomery. 1967. Design of 
anticancer agents. Hlm. 11 1-127. Di dalam H 
Busch (Penyunting). Methods in Cancer 
Research. Vol. 3. Academic Press. New york. 

Freshney, RI. 1987. Culture of Animal Cells. 
Annual of Basic Technique. 2nd 4. Alan R. 
Liss, Inc. New York. 

Murakami, A, H Ohigashi & K Koshimizu. 1996. 
Anti-tumor promotion with food phytochemicals: 
a strategy for cancer ~hemopreven~on. Biosci. 
Biotech. Biochem. 60(1): 1-8. 

Ramanthan, R, CH Than & NP Das. 1992. 
Cytotoxic effect of plant polyphenols & fat soluble 
vitamins on malignant human cultured cells. 
Cancer Lettes. 62(3):217-224. 

Sajuthi, D, LK D a ~ ~ m a n ,  IH Suparto 8 A Imanah. 
2000. Potensi senyawa bioaktii daun dewa 
(Gynura pseudochina (Linn). DC) sebagai 
antikanker, Tahap I. Buletin Kimia. 1: 23-29 

Wijaya Kusuma, H, S Salimartha & AS Wirian. 
1996. Tanaman Berkhasiat Obat di Indonesia. 
Pustaka Kartini, Jakarta. 

Gibbs, JB. 2000. Mechanism-based target 
identification and drug discovery in cancer 
research. Science. 287: 1969-1 972. 


	Ekstraksi, Fraksinasi, Karakterisasi, dan Uji Hayati In Vitro Senyawa Bioaktif Daun Dewa (Gynura pseudochina (Linn.) DC.) Seb

