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Abstrak
Tithonia diversifolia (Hemsley) A. Gray merupakan salah satu tanaman yang banyak diteliti khasiatnya

kearah antikanker antara lain efek sitotoksik pada sel HTC-116, sitotoksik pada sel HeLa, menghambat
proliferasi sel kanker kolon (Col-2) dan menunjukkan aktivitas sebagai antileukemia. Penelitian tentang
ekstrak T. diversifolia dalam membunuh sel kanker melalui mekanisme imunomodulator belum pernah
dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji efek ekstrak terstandar T. diversifolia dalam memacu
respon imunitas selular pada mencit. Standarisasi ekstrak dengan marker Tagitinin C menggunakan
metode Kromatografi Lapis Tipis. Stimulasi pada sel limfosit dan makrofag dilakukan secara in vitro dan
in vivo. Uji  in vivo dilakukan pada mencit galur Swiss usia 6 minggu BB sekitar 25 gram, stimulasi pada
beberapa kelompok dosis selama 14 hari. Hewan coba dibagi menjadi 6 kelompok @ 15 ekor mencit
yaitu 4 kelompok uji, 1 kelompok kontrol negatif dan 1 kelompok kontrol positif. Ekstrak T. diversifolia
terstandarisasi dengan marker Tagitinin C pada Rf= 0,32. Pada uji in vitro ekstrak terstandar hanya pada
konsentrasi 500 ug/mL yang menunjukkan peningkatan proliferasi limfosit dan persentase makrofag
yang melakukan aktivitas fagositosis bila dibandingkan kontrol negatif. Stimulasi secara in vivo sangat
lemah untuk meningkatkan prolifrasi limfosit dan tidak dapat meningkatkan persentase fagositosis
makrofag peritoneum mencit meskipun dapat meningkatkan jumlah partikel latex yang difagositoisis
dan dapat meningkatkan konsentrasi NO. Kesimpulan: Ektrak terstandar T. diversifolia yang diuji secara
in vitro dan in vivo secara umum mempunyai efek sangat lemah sebagai pemacu respon imunitas
selular pada mencit.

Kata kunci:T. diversifolia, , tagitinin C,  proliferasi limfosit, fagositosis makrofag, Nitric Oxide

Pendahuluan
Sampai saat ini kanker masih merupakan

masalah bangsa baik di Indonesia maupun di
berbagai negara karena angka kematian akibat
kanker sangat tinggi, perkiraan jumlah penderita
yang meningkat tajam dari tahun ke tahun (Anonim,
2005). Penanganan kanker sampai sekarang masih
menggunakan cara pembedahan, radiasi dan
kemoterapi.Usaha dengan kemoterapi masih belum
memuaskan karena rendahnya selektivitas terhadap
sel kanker.

Tanaman kembang bulan [Tithonia diversifolia
(Hemsley) A. Gray]merupakan salah satu tanaman
asli Indonesia yang oleh beberapa peneliti seperti
Goffin (2002) menyimpulkan bahwa ekstrak eter T.
diversifolia  mempunyai efek sitotoksik pada sel
HTC-116. Ekstrak etil asetat T. diversifolia dapat
menghambat proliferasi sel kanker kolon (Col-2),
sedangkan ekstrak alkohol menunjukkan aktivitas
sebagai antileukemia (Gu et al., 2002; Nabin et al.,

1979). Ekstrak kloroform daun Kembang bulan (T.
diversifolia) memiliki efek sitotoksik (IC50 =16,61
µg/ml) terhadap sel HeLa lebih besar dibandingkan
dengan ekstrak metanol (IC50 =1006,99 µg/ml).
Ekstrak terpurifikasi dari ekstrak kloroform (tidak
larut PE) daun Kembang bulan (T. diversifolia)
memiliki efek sitotoksik terhadap sel HeLa dengan
nilai IC50 =3,078µg/ml dan Indek Selektivitas sebesar
26.09, selanjutnya hasil fraksinasi senyawa tidak larut
PE menghasilkan fraksi 3 yang paling aktif terhadap
sel HeLa, dan pada konsentrasi 3,93 ug/ml F3
menyebabkan kondensasi kromatin pada pe-
ngecatan dengan Hoechst 33342 yang menanda-
kan adanya sinyal apoptosis (Wahyuningsih et al.,
2008 dan 2013). Hasil penelitian selanjutnya
diperoleh isolat B2 dari sari T. diversifolia tidak larut
wash benzene fraksi 3 yang diidentifikasi sebagai
Tagitinin C sangat potensial sebagai antikanker pada
sel WiDR dengan nilai IC50 : 0,59 ug/ml dan indeks
selektivitas 69,02 (Wahyuningsih & Wijayanti, 2009).
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Berdasarkan hasil tersebut maka ingin diketahui
apakah ekstrak T. diversifolia dapat membunuh sel
kanker melalui mekanisme lain yaitu
imunomodulator

Kematian sel kanker dapat terjadi akibat efek
langsung dari senyawa uji atau obat dengan
memacu apoptosis sel kanker maka kematian sel
kanker juga dapat terjadi akibat adanya respon
imun dari hospes. Respon hospes terhadap kanker
merupakan reaksi yang sangat kompleks yang
melibatkan reaksi respon imunitas humoral yang
diperankan oleh antibodi dan imunitas seluler yang
diperankan oleh limfosit T dan sel-sel efektor yang
diaktivasi oleh limfosit T. Studi pada berbagai sel
efektor pada respon imun telah dapat diketahui
bahwa INF-g dan IFN-a keduanya berperan pada
eliminasi sel tumor baik secara langsung maupun
tidak langsung.

Makrofag merupakan salah satu komponen
sistem imun selular.Untuk melawan sel kanker
makrofag mempunyai peran sebagai inisiator dan
efektor respon imun karena mampu mempresen-
tasikan antigen sel kanker dan mampu menghan-
curkan sel kanker dengan berbagai enzim lisosomal
dan metabolit reaktif. Makrofag yang teraktivasi
dapat berinfiltrasi pada massa tumor dan meng-
hancurkan sel tumor akibat reactive oxygen
intermediates (ROIs), nitric oxide dan tumor necrosis
factor (TNF) yang dihasilkannya. Komponen selular
lain yang berperan pada respon imunitas terhadap
sel tumor adalah sel NK dan sel T CD8. Kedua
macam sel tersebut akan mengenali dan melisiskan
sel target (Murphy et al., 2008; Roit & Delves, 2001).

Berdasarkan fakta di atas apakah T. diversifolia
mempunyai mekanisme lain untuk melawan sel
kanker melalui stimulasi respon imunitas selular
secara in vitro dan in vivo perlu dibuktikan.

Tujuan Penelitian untuk mengkaji efek ekstrak
terstandar T. diversifoliadengan melihat respon
proliferasi limfosit limpa mencit, aktivitas fagositosis
makrofag peritoneum mencit dan sekresi NO
makrofag peritoneum mencit.

Metode
Alat pembuatan ekstrak tanaman: peralatan

gelas (Tabung Erlenmeyer besar, gelas ukur), mesin
penyerbuk, neraca analitik, mixer, corong Buchner,
dan rotary evaporator. Peralatan isolasi limfosit
limpa, kultur makrofag peritoneum, uji fagositosis
makrofag,  uji sekresi NO dan  uji proliferasi limfosit:

spuit injeksi, sentrifus, tabung sentrifus, hemosito-
meter, sumuran, microplate 24 sumuran, coverslips,
incubator CO2, mikroskop cahaya, peralatan gelas,
dan object glass , Cawan petri, ELISA reader, ELISA
plate, conical tube, yellow tip, blue tip, petridisk 5
ml, filter 0,22 mm.

Bahan yang dipakai adalah ekstrak T
diversifolia, marker Tagitinin C, alkohol 70%,
kloroform, tissue, Plate 24, cover slips, PBS, latex
beats, RPMI 1640, NaHCO3, Hepes, 50 mM
mercapto etanol, aquadest, distrerilkan dengan filter
0,22 mm, Medium komplit : medium RPMI, FBS,
Penisilin-streptomisin, fungizone. Tris bufferd
ammonium chloride : 0,17 M Tris Base, 0,16 M
ammonium chloride, MTT, Reagen Gries.

Pembuatan Ekstrak
Lima kilogram daun T. diversifolia dibersihkan

(dicuci dengan air mengalir), dikeringkan pada oven
suhu 50oC lalu ditimbang. Bahan yang sudah kering
dijadikan serbuk dengan menggunakan mesin
penyerbuk sampai halus. Serbuk (500 gram)
direndam dengan etanol 70% (0,5 L) selama 24
jam, disaring dengan corong Buchner, sehingga
diperoleh ampas dan sari. Pekerjaan ini dilakukan
sampai 3 kali. Sari etanol digabung dalam cawan
porselin dan dipekatkan sehingga didapatkan
ekstrak kental.

Standardisasi ekstak
Standarisasi dilakukan dengan cara

Kromatografi Lapis Tipis menggunakan marker
Tagitinin C sehingga diperoleh harga Rf marker.

Cara pemberian ekstrak pada mencit
Ekstrak diberikan pada mencit secara

intragastrik dengan sonde lambung. Dibuat empat
seri dosis ekstrak 5 mg/kg, 10 mg/kg dan 20mg/
kg  dan 50 mg/kg untuk dapat ditentukan dosis
yang memberikan efek optimal. Mencit dibagi
menjadi 6 kelompok, masing-masing 15 ekor, yang
terdiri dari 4 kelompok perlakuan,1 kelompok
kontrol positif distimulasi dengan imunostimulan
yang telah ada di pasaran mengandung bahan
Philantus niruri dan 1 kelompok kontrol negatif
diberi akuades.

Isolasi Limfosit Limpa
Mencit dibunuh dengan narkose kloroform.

Mencit diletakkan dalam posisi terlentang, kulit



176176176176176 Prosiding “Simposium Nasional Peluang dan Tantangan Obat Tradisional dalam Pelayanan Kesehatan Formal”

bagian perut dibuka dan dibersihkan selubung
peritoneumnya dengan alkohol 70%.Kulit bagian
perut dan selubung peritoneum dibuka, limpa
diangkat dan diletakkan dalam cawan petri
diameter 50 mm yang berisi 5 ml medium
RPMI.Limpa dicabik-cabik dengan menggunakan
pinset steril untuk mendapatkan suspensi sel
tunggal.Suspensi sel dimasukkan dalam tabung
sentrifus 10 ml. Sel disentrifus pada 1.200 rpm 4oC
selama 10 menit. Pellet yang didapat diresuspensi-
kan dalam 2 ml Tris Buffered Ammonium chlorid
untuk melisiskan eritrosit. Sel dicampur dengan
mengguanakan pipet dan didiamkan pada suhu
ruangan selama 2 menit.Lalu ditambahkan 1 ml
FBS pada dasar tabung dengan menggunakan
pipet.Suspensi tersebut kemudian disentrifus pada
1.200 rpm 4oC selama 5 menit dan supernatannya
dibuang. Pellet dicuci dengan RPMI dengan cara
dipipet berulang-ulang dan disentrifus 1.200 rpm
4oC selama 5 menit. Pellet yang didapat
diresuspensikan dalam 4 ml medium komplit dan
dikultur dalam cawan petri diameter 50 mm dalam
inkubator CO2 5%, 37oC selama 2 jam. Supernatan
yang  berisi sel-sel limfosit diambil dengan
menggunakan pipet dan ditampung dalam tabung
sentrifus dan disentrifus pada 1.200 rpm 4oC
selama 5 menit. Supernatannya dibuang dan sel
limfosit diresuspensikan dengan medium komplit.
Sel dihitung dengan hemositometer dan ditentu-
kan viabilitasnya dengan tryphan blue( 1 x 106/mL).
Selanjutnya sel limfosit siap untuk diuji dan dikultur
dalam imkubator CO2, 37oC selama 72 jam.

Stimulasi in vitro dilakukan pada sel limfosit
yang telah dikultur kemudian ditambahkan ekstrak
terstandar pada beberapa konsentrasi (0; 3,906 ug/
mL; 7,813 ug/mL; 15,625 ug/mL; 31,25 ug/mL;
62,50 ug/mL; 125 ug/mL; 250 ug/mL; 500 ug/mL
dan dilanjutkan kultur sampai 72 jam. Selanjutnya
dilakukan uji MTT menurur metode Mosman
(1983).

Uji Proliferasi Limfoblast Secara MTT
Assay

Suspensi limfosit dengan kepadatan 1 x 106 /
mL dikultur pada mikroplate 96, sebanyk 100 ml/
sumuran. Lalu ditambahkan mitogen (PHA)
konsentrasi 50 mg/mL sebanyk 10 mL/sumuran.
Kemudian dikultur pada inkubator CO2 5%, 37oC,
selam 72 jam. Ke dalam suspensi limfosit
ditambahkan MTT pada masing-masing sumuran,

dengan konsentrasi 5mg/ml sebanyak 10 ml
kemudian diinkubasikan selama 4 jam. Reaksi
dihentikan dengan HCl isopropanol 0,04 M
sebanyak 100 mL/sumuran. Hasilnya dibaca
dengan ELISA reader pada 550 dengan referensi
620.

Isolasi dan Kultur Makrofag Peritoneum
Mencit di bunuh dengan narkose kloroform.

Mencit diletakkan dalam posisi terlentang, kulit
bagian perut dibuka dan dibersihkan selubung
peritoneum dengan alkohol 70%. Kemudian
disuntikkan + 10 ml medium RPMI dingin ke dalam
rongga peritoneum, ditunggu selama + 3 menit
sambil digoyang-goyang secara perlahan. Cairan
dikeluarkan dari rongga peritoneum dengan cara
menekan organ dalam dengan 2 jari, cairan
diaspirasi dengan tabung injeksi, dipilih pada
bagian yang tidak berlemak dan jauh dari usus.
Aspirat disentrifugsi pada 1.200 rpm, 4oC  selama
10 menit. Supernatan yang terbentuk dan
kemudian ditambahkan 3 mL medium RPMI pada
pelet yang didapat. Jumlah sel dihitung dengan
hemositometer dan ditentukan viabilitasnya
dengan larutan trypan blue, kemudian diresuspensi-
kan dengan medium RPMI sehingga didapat
suspensi dengan kepadatan 2,5 x 106/mL. Suspensi
yang telah dihitung ditumbuhkan dalam mikro-
kultur 24 sumuran yang telah diberi coverslips bulat,
setiap sumuran diisi 200 mL ( 5x 105 sel). Sel
diinkubasikan dalam inkubator CO2  5%, 37oC
selama 30 menit, kemudian ditambahkan medium
RPMI sebanyak 1 ml tiap sumuran dan inkubasi
dilanjutkan selama 2 jam. Sel dicuci dengan RPMI
2x kemudian ditambahkan medium RPMI 1 mL tiap
sumuran dan inkuasi dilanjutkan selama 24 jam.

Isolasi makrofag peritoneum mencit untuk uji
stimulasi in vitro ekstrak terstandar dilakukan
dengan metode yang sama tetapi diisolasi dari
peritoneum mencit normal. Pada sel makrofag yang
telah dikultur selama 24 jam kemudian
ditambahkan ekstrak terstandar pada beberapa
konsentrasi (0; 125 ug/mL; 250 ug/mL; 500 ug/
mL; 1000 ug/mL) selama 2 jam kemudian dicuci
dan dilanjutkan kultur dengan media komplit
selama 2 jam.  Supernatan dikoleksi untuk diukur
kadar NO dan selanjutnya pada makrofag tersebut
dilakukan uji fagositosis partikel latex.
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Uji fagositosis
Makrofag yang sudah dikultur dicuci dengan

RPMI 2x, kemudian ditambahkan suspensi latex
dalam PBS sebanyak 200 mL (5 x106) atau
kepadatan latex dalam 1 mL = 2,5 x 107 dan
diinkubasikan dalam inkubator CO2 5%, 37oC
selama 60 menit. Sel kemudian dicuci dengan PBS
3 x untuk menghilangkan partikel yang tidak
difagositosis, dikeringkan pada suhu kamar dan
difiksasi dengan metanol absolut. Setelah kering,
sel-sel yang melekat pada coverslips dipulas dengan
Giemsa 20%. Persentase sel yang memfagositosis
dihitung dari 100 sel yang diperiksa dengan
mikroskop cahaya dengan perbesaran 400x. Dari
masing-masing sediaan yang diperiksa dilakukan
replikasi 3x.

Uji sekresi RNI
Supernatan makrofag yang telah dikultur

selama 24 jam dikoleksi dan hitung kadar nitrit
dengan cara: Reagen Griest dicampur dengan
supernatan pada konsentrasi yang sama (1:1).
ditunggu 5 menit sehingga terjadi perubahan
warna. Konsentrasi nitrit diukur dengan mengguna-
kan Elisa reader. Konsentrasi dihitung dengan cara
membuat kurva standart berdasarkan nitrit yang
terbentuk dari campuran reagen Gries dengan
NaNO2 pada panjang gelombang 550nM.

Hasil dan Pembahasan
Pembuatan ekstrak

Serbuk kering yang di dapat dari 5 kg daun
segar adalah seberat 0,8 kg. Tujuan pengeringan
daun untuk mengurangi kandungan air dan
mencegah pertumbuhan mikroba yang mungkin
terjadi. Pengeringan dengan oven 50-60oC
dimaksudkan agar kerusakan senyawa yang
terkandung dapat dikurangi. Lima ratus gram
serbuk kering daun kembang bulan (T. diversifolia)
diekstraksi dengan etanol 70% diperoleh ekstrak
kental berwarna coklat kehijauan seberat 33,45g
(6,69%).

Standarisasi ekstrak
Standarisasi spesifik kita gunakan gambaran

pola kromatogram. Hasil standarisasi ekstrak
dengan pola kromatogram didapat gambaran
bercak ekstrak etanol sudah mengandung senyawa
aktif hasil isolasi (marker) yaitu Tagitinin C, sehingga

dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol 70% daun
T. diversifolia sudah terstandarisasi. Harga Rf juga
dapat memperjelas bahwa ekstrak etanol 70%
mengandung senyawa aktif dengan Rf= 0,32.

Gambar 1. KLT Kromatogram ekstrak etanol (S)
dibandingkan dengan marker tagitinin
C (P) menggunakan fase diam: Silika
gel GF254 dan fase gerak: WB:EtOAc
(2:1; v/v)

Deteksi:
A. UV 254 nm
B. UV 366 nm

Respon imunitas pada hospes pasca paparan
terhadap bahan asing yang pertama kali baru dapat
terukur pada hari ke 12-14. Respon tersebut akan
tetap tinggi sampai sekitar hari ke-20 dan kemudian
akan menurun sampai tak terukur, jika setelah hari
ke-20 pasca stimulasi yang pertama diberi stimulasi
ulangan atau booster, maka respon imun akan
meningkat dengan cepat dan menurun secara
perlahan. Berdasarkan kondisi tersebut maka pada
penelitian ini dilakukan stimulasi ekstrak terstandar
T. diversifolia selama 14 hari kemudian diukur
responnya pada hari ke-0, 2, 4 dan 7 pasca
stimulasi.Hari ke-7 pasca stimulasi merupakan hari
ke-21 pasca paparan T. diversifolia yang pertama
kali sehingga pada waktu tersebut jika T. diversifolia
bersifat imunostimulan maka secara alami respon
imun pada hospes telah menurun.
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Respon imun hospes terhadap paparan bahan
asing dapat dibedakan menjadi respon imunitas
innate yang bersifat nonspesifik dan adaptive yang
bersifat spesifik.  Sel makrofag dapat berperan pada
innate immune response atau sebagai sel fagositik
yang akan menghancurkan patogen pada lini
pertama. Makrofag sebagai APC (Antigen
Presenting Cell) akan mempresentasikan peptida

Proliferasi limfosit limpa mencit setelah distimulasi dengan ekstrak
terstandar T. diversifolia.

pada sel limfosit yang selanjutnya akan terjadi
aktivasi limfosit T maupun limfosit B yang
selanjutnya akan timbul respon imunitas selular dan
humoral. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran
terhadap parameter respon imunitas nonspesifik
yang terdiri dari proliferasi limfosit, fagositosis
makrofag dan sekresi NO.

Gambar 2. Proliferasi limfosit limpa mencit yang distimulasi dengan
ekstrakterstandar T. diversifoliain vitro selama 72 jam dan diukur secara
uji MTT.

Gambar 3. Proliferasi limfosit limpa mencit yang distimulasi dengan ekstrak
terstandar T. diversifoliain vivo dan diukur secara uji MTT.
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Respon imun tubuh terhadap pathogen dapat
diukur dari respon proliferasi limfosit dan sitokin
yang dihasilkannya. Pathogen yang dikenali oleh
sel APC (makrofag atau dendritic cell) akan
dipresentasikan pada sel limfosit sehingga akan
memacu proliferasi dan sekresi sitokin. Pada
penelitian ini T. diversifolia harapannya tidak dikenali
oleh makrofag  sebagai benda asing sehingga tidak
terjadi degradasi komponen T. diversifolia yang
akan dipresentasikan oleh makrofag pada sel

limfosit. Sebagai akibatnya tidak akan terjadi
aktivasi respon imunitas spesifik (adaptive immune
response). Keadaan tersebut ditunjukkan dengan
respon transformasi blast yang tidak tampak
adanya perbedaan nyata antara kelompok
perlakuan dan kelompok kontrol negatif.Bahan
alami yang mempunyai efek sebagai imunomodu-
lator dapat berperan sebagai kostimulator dari
aktivasi spesif ik limfosit oleh sel APC yang
mempresentasikan kompleks peptida-MHC.

Fagositosis makrofag peritoneum mencit
setelah distimulasi ekstrak terstandar T.
diversifolia.

Gambar 4. Persentase fagositosis makrofag peritoneum mencit Swiss
yang distimulasi dengan ekstrak terstandar T. diversifoliain
vitro dan diukur secara uji fagositosis partikel latex.

Gambar 5. Rerata partikel latex yang fagositosis oleh 100 makrofag
peritoneum mencit Swiss yang distimulasi dengan ekstrak
terstandar T. diversifoliain vitro.
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Gambar 6. Persentase fagositosis makrofag peritoneum mencit Swiss yang
distimulasi dengan ekstrak terstandar T. diversifoliain vivo dan diukur
secara uji fagositosis partikel latex.

Gambar 7. Rerata partikel latex yang fagositosis oleh 100 makrofag perito-
neum mencit Swiss yang distimulasi dengan ekstrak terstandar
T. diversifoliain vivo.

Sekresi nitric oxide makrofag peritoneum
mencit setelah distimulasi  dengan
ekstrak terstandar T. diversifolia.

Konsentrasi NO di dalam supernatan kultur
sel makrofag dihitung berdasarkan nilai OD yang

didapat dari masing-masing kelompok perlakuan
yang kemudian dihitung berdasarkan persamaan
regresi dari kurva baku. Gambar dibawah ini adalah
kurva baku yang menunjukkan hubungan antara
konsentrasi NO dengan nilai OD.
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Gambar 8. Konsentrasi NO dari supernatan kultur makrofag peritoneum
mencit Swiss yang distimulasi dengan ekstrak terstandar T.
diversifolia in vitro.

Gambar 9. Konsentrasi NO dari supernatan kultur makrofag peritoneum
mencit Swiss yang distimulasi dengan ekstrak terstandar T.
diversifolia in vivo.

Makrofag dilengkapi dengan berbagai macam
reseptor pada permukaannya seperti :mannose
binding receptor, glucan receptor, LPS receptor,
(CD14) Toll like receptor-4 (TLR-4) dan scavenger
receptor. Ekstrak terstandar T. diversifolia
diperkirakan mengandung bahan polisakarida yang
dapat dikenali oleh reseptor tersebut, sehingga
terjadi aktivasi makrofag. Jika mikroorganisme
dikenali oleh makrofag melalui reseptor yang ada
dipermukaannya maka mikroorganisme tersebut
akan difagosit dan selanjutnya terjadi fusi antara
fagosom dan lisosom untuk menjadi fagolisosom

sehingga mikroorganisme yang ada di dalamnya
dapat dihancurkan secara oksidatif maupun non-
oksidatif. Pada penelitian ini ekstrak terstandar T.
diversifolia bukan merupakan benda asing yang
akan memacu pembentukan fagolisosom namun
mampu memacu sekresi radikal bebas, keadaan
ini ditunjukkan pada uji sekresi NO pada hari ke-
0,2,4 dan 7 pasca infeksi, ada peningkatan
dibandingkan kelompok kontrol yang hanya diberi
aquades. Peningkatan sekresi NO sebanding
dengan peningkatan konsentrasi ekstrak terstandar
T. diversifolia yang di stimulasikan secara in vitro
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ataupun dosis yang distimulasikan secara in vivo.
Keadaan tersebut mendukung penelitian
sebelumnya bahwa isolat B2 T. diversifolia bersifat
sitotoksik terhadap berbagai sel kanker dan
sitotoksik terkuat adalah pada sel WiDR dengan
nilai IC50 0,59 ug/mL dan indeks selektivitasnya
69,02 (Wahyuningsih & Wijayanti, 2009). Bahan
alami yang bersifat imunomodulator dapat
memacu aktivitas makrofag untuk mensekresi NO
dan TNF yang sangat berperan untuk menghambat
pertumbuhan sel tumor (Quach et al., 2010).

Partikel latex mengandung komponen
karbohidrat yang dapat dikenali oleh reseptor yang
ada pada permukaan makrofag, sehingga terjadi
peningkatan aktivitas fagositosis pada makrofag
yang telah teraktivasi.Keadaan tersebut ditunjukkan
dengan pemberian kontrol positif, yaitu bahan yang
mengandung Philantus niruri.Secara umum hasil
pada uji in vitro menunjukkan persentase makrofag
yang melakukan aktivitas fagositosis hanya
meningkat jika dibandingkan kontrol negatif pada
konsentrasi 500 ug/mL.Pada konsentrasi di bawah
500 ug/mL aktivitasnya lebih rendah daripada
kontrol negatif.Pada uji in vivo dengan stimulasi
ekstrak terstandar T. diversifolia selama 14 hari
ternyata tidak dapat meningkatkan persentase
makrofag peritoneum mencit untuk melakukan
aktivitas fagositois meskipun jumlah partikel latex
yang difagositosis meningkat. Berdasarkan hasil
penelitian ini dapat diperkirakan bahwa ekstrak
terstandar T. diversifolia mengandung bahan yang
dapat memacu proliferasi limfosit yaitu sebagai
agen kostimulator.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat

disimpulkan bahwa ekstrak terstandar T. diversifolia
merupakan imunomodulator yang lemah dilihat
dari peningkatan prolifrasi limfosit, persentase
fagositosis makrofag, dan konsentrasi NO yang
disekresi oleh makrofag peritoneum mencit.
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