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Abstrak 
Tanaman Gynura procumbens (Lour.) Merr. atau Sambung Nyawa merupakan 

salah satu tanaman yang berkhasiat sebagai antipiretik, hipotensif, hipoglikemik dan 
antikanker. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri senyawa fenolik yang berpotensi 
kemoprevensi dalam daun Sambung Nyawa. Dilakukan fraksinasi dengan Vacuum 
Liquid Chromatograpy terhadap ekstrak etanolik daun Sambung Nyawa 
menggunakan fase diam silika gel 60 dan fase gerak n-heksana-etil asetat dengan 
teknik gradien elusi. Diperoleh 28 fraksi. Kemudian dilakukan kromatografi lapis tipis 
untuk pemilihan fraksi uji. Fraksi XIX-XX yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan fraksi yang dipilih untuk mewakili fraksi-fraksi yang relatif polar dan 
mengandung senyawa fenolik. Fraksi tersebut digabungkan dan diujikan pada sel 
kanker leher rahim yaitu sel HeLa. Uji sitotoksisitas dilakukan dengan metode MTT. 
Dari analisis data menggunakan metode logit, diperoleh harga IC50 sebesar 119 µg/ml. 
Pada pengamatan kinetika proliferasi sel, diketahui terjadinya cell cycle delay. 
Sedangkan pada pengamatan morfologi DNA menggunakan akridin oranye/etidium 
bromida, diketahui adanya pemacuan apoptosis oleh larutan uji. Dengan demikian, 
Fraksi XIX-XX tersebut memiliki efek antiproliferasi dan dapat digunakan sebagai 
dasar penggunaannya dalam kemoprevensi.  

Kata kunci: Gynura procumbens, fraksinasi, antiproliferatif, sel HeLa. 
 

Abstract 
Gynura procumbens (Lour.) Merr., also known as Sambung Nyawa, has 

traditionally used as antipyretic, hypotensive, hypoglycemic and anticancer. Screening 
for fenolik compounds was done to the chemoprevention potency of Sambung Nyawa 
leaves. In the present work, the leaves crude extract was subjected to silica gel column 
chromatography and then eluted with n-hexane containing increasing amounts of ethyl 
acetate. Thin layer chromatography was carried out to perform the profile of 28 
fractions. Fraction XIX-XX was selected to represent the relatively polar fractions. 
The fraction then was used for cytotoxicity test based on MTT method against HeLa 
cell line. By logit analysis, it was known that the IC50 of the fraction was 119 µg/ml. 
The experiment of antiproliferative effect was continued by studying the cell 
proliferation kinetics and DNA morphology. Result showed that the fraction was able 
to cause cell cycle delay and apoptosis. It assumed that the fraction had the 
antiproliferative effect so that this study can be used as a reference for 
chemoprevention trial. 

                                                
1 *) Telah dipulikasi di majalah: Artocarpus, (5) 2: 74-80, 2005 
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PENDAHULUAN 

Di Indonesia, Gynura procumbens (Lour.) Merr. atau Sambung Nyawa merupakan 

salah satu tanaman yang dimanfaatkan sebagai suportif dalam terapi kanker. Daun 

Sambung Nyawa diketahui mengandung sterol, triterpen, senyawa fenolik (antara lain 

flavonoid), polifenol dan minyak atsiri (1). Penggunaan daun Sambung Nyawa dalam 

kemoprevensi didukung oleh pengalaman maupun penelitian-penelitian laboratorium 

yang telah dilakukan baik secara in vitro maupun in vivo (2). (4) melaporkan bahwa 

ekstrak etanolik daun Sambung Nyawa mampu menghambat pertumbuhan tumor paru 

mencit yang diakibatkan oleh benzo(a)piren. Ekstrak tersebut mengandung setidaknya 

4 macam senyawa golongan flavonoid. Ekstrak etanolik daun Sambung Nyawa juga 

memiliki aktivitas sitotoksik pada sel Vero dan sel Myeloma (5), sedangkan fraksi 

residu dari ekstrak tersebut, pada sel yang sama, memiliki aktivitas sitotoksik yang 

lebih rendah (6). Selain itu, selektivitas ekstrak etanoliknya cukup baik pada sel 

Myeloma dibandingkan pada sel Vero (sel normal). Ekstrak tersebut juga telah 

terbukti dapat menghambat terjadinya karsinogenesis tumor payudara akibat paparan 

DMBA (2). Salah satu kemungkinan mekanisme penghambatan karsinogenesis 

tersebut adalah karena ekstrak etanolik daun Sambung Nyawa mampu meningkatkan 

ekspresi enzim GST hepar yang berperan dalam reaksi konjugasi karsinogen sehingga 

mudah dieliminasi (3). Selain itu, kemampuan penghambatan karsinogenesis ekstrak 

etanolik daun Sambung Nyawa kemungkinan juga disebabkan karena daya hambatnya 

terhadap proses angiogenesis (2).  

Ektrak etanolik merupakan ekstrak yang kandungan senyawanya masih beragam, 

dari yang non polar sampai yang polar. Salah satu jenis senyawa yang dapat masuk ke 

dalam sari etanol adalah polifenol, termasuk flavonoid. Senyawa tersebut 

kemungkinan memiliki peran dalam aktivitasnya sebagai antikarsinogenesis maupun 

sitotoksik. Senyawa polifenol umumnya memiliki sifat sebagai antioksidan sehingga 

mampu menghambat aktivasi karsinogen (7). Sebagian flavonoid juga memiliki sifat 

sitotoksik dan membuat cell cycle arrest (8). Oleh karena itu pelacakan senyawa 

fenolik pada daun Sambung Nyawa yang memiliki aktivitas sebagai antikanker perlu 

dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji aktivitas proliferatif fraksi XIX-XX 

ekstrak etanolik daun Sambung Nyawa yang mengandung senyawa fenolik terhadap 
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sel kanker leher rahim. Sel uji yang digunakan adalah HeLa cell line yang merupakan 

sel kanker leher rahim yang terinfeksi HPV 16. 

METODOLOGI 

Bahan 

Bahan uji yang digunakan berupa fraksi fenolik ekstrak etanolik daun Sambung 

Nyawa yang selanjutnya disebut sebagai fraski XIX-XX. Fraksi XIX-XX diperoleh 

dengan ekstraksi dan fraksinasi daun Sambung Nyawa yang didapat dari daerah 

Ngaglik, Sleman, Yogyakarta pada bulan Juli dan telah dideterminasi di Bagian 

Biologi Farmasi Fakultas Farmasi UGM. Ekstrak etanolik daun Sambung Nyawa 

difraksinasi menggunakan Vacuum Liquid Chromatography dengan fase diam silika 

gel 60 (Merck) dan fase gerak n-heksana-etil asetat (Merck) dengan teknik gradien 

elusi. Pada fraksi-fraksi yang diperoleh dilakukan uji identifikasi terhadap adanya 

senyawa fenolik untuk dipilih sebagai bahan uji. Fraksi fenolik yang dipilih (fraksi 

XIX dan XX) dibuat stok 30 mg/ml dalam DMSO prokultur 100%. Dibuat seri 

konsentrasi 10 µg/ml, 25 µg/ml, 50 µg/ml, 100 µg/ml, 250 µg/ml dan 500 µg/ml 

dengan pengenceran menggunakan media kultur 

 

Pemeriksaan Kandungan Kimia 

Fraksi XIX dan XX dilarutkan dengan etanol 96%  kemudian ditotolkan pada fase 

diam dengan menggunakan pipa kapiler. Deteksi keberadaan senyawa fenolik 

dilakukan dengan mengelusi fraksi menggunakan silika gel 60 GF254 sebagai fase 

diam dan n-heksana : etil-asetat ( 1:1 ) sebagai fase gerak serta pereaksi  semprot besi 

(III) klorida. Identifikasi alkaloid digunakan sistem KLT dengan fase diam silika gel 

60 GF254 dan fase gerak campuran metanol: amoniak (4:1) dengan pereaksi semprot 

dragendorf. Sistem KLT yang digunakan untuk uji terpenoid yaitu fase diam silika gel 

60 GF254 dan fase gerak n-heksana: etil asetat ( 1:1 ) dengan pereaksi semprot 

vanilin-H2SO4 pekat. 

 

Kultur Sel 

Sel HeLa (koleksi Lab. Ilmu Hayati, UGM) ditumbuhkan dalam media RPMI 

1640 (Gibco) yang mengandung 10 % v/v Fetal Bovine Serum (FBS) (Gibco), 1% v/v 
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penisilin-streptomisin (Sigma), 0,5% v/v fungison (Sigma) dan 20% Phosphate Buffer 

Saline (PBS) (Sigma). 

Uji Sitotoksisitas 

Sel HeLa (2x104) didistribusikan pada 96 well plate (Nunc). Setelah ditumbuhkan 

selama 24 jam, pada kultur tersebut ditambahkan fraksi uji dan diinkubasi kembali 

selama 24 jam pada inkubator CO2 (Heraceus), dilanjutkan dengan penambahan 15 µl 

MTT ( 3-(4,5-dimetil tiazol- 2-il (-2,5- difenil tetrazolium bromida))) (Sigma) (20 mg 

MTT dalam 6 ml PBS (Sigma)), lalu diinkubasi selama 6 jam. Reaksi dihentikan 

dengan penambahan stopper (SDS 10% (Sigma) dalam HCl 0,01 N (Merck)). Sebagai 

kontrol, dibuat kontrol sel dan kontrol DMSO dengan konsentrasi akhir 1,67%, 

0,84%, 0,34%, 0,17%, 0,08% dan 0,03% DMSO dalam media kultur. Setelah inkubasi 

selama 24 jam dalam suhu kamar, hasil reaksi setiap sumuran dibaca absorbansinya 

dengan ELISA reader (SLT 240 ATC) pada panjang gelombang 550 nm. 

Pengamatan Kinetika Proliferasi Sel 

Sel (2x104) didistribusikan pada 96 well plate  kemudian diinkubasi selama 24 

jam dalam inkubator CO2, selanjutnya ditambahkan fraksi uji dengan konsentrasi 100 

µg/ml  dan 150 µg/ml dan inkubasi dilanjutkan selama 0, 6, 12, 24, 48 dan 72 jam. 

Pada akhir inkubasi, pada kultur tersebut ditambah 15 µl reagen MTT dan diinkubasi 

kembali selama 6 jam. Reaksi MTT dihentikan dengan reagen stopper, lalu diinkubasi 

semalam pada suhu kamar. Serapan dibaca dengan ELISA reader pada panjang 

gelombang 550 nm. Hasil absorbansi yang terbaca dikonversikan dalam persentase 

kehidupan. 

Pengamatan Apoptosis dengan Pengecatan DNA 

Cover slip (Nunc) ditanam ke dalam 6 well plate (Nunc) dan sel (2x104) 

didistribusikan di atasnya, lalu diinkubasi selama 24 jam dalam inkubator CO2 dan 

ditambahkan fraksi uji dengan konsentrasi 150 µg/ml. Inkubasi dilanjutkan selama 24 

jam. Pada akhir inkubasi, media kultur diambil, kemudian cover slip diangkat dari 

sumuran dan diletakkan di atas obyek gelas lalu ditetesi dengan akridin 

oranye/etidium bromida (100 µg/ml akridin oranye (bio-Rad) dalam PBS dan 100 

µg/ml etidium bromida (bio-Rad) dalam PBS). Pengamatan morfologi sel dilakukan 

dengan mikroskop fluoresens (Zeiss MC 80). 
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Cara Analisis 

      Data absorbansi yang diperoleh dari uji sitotoksisitas dikonversikan ke dalam 

persen kehidupan kemudian dikonversikan ke nilai logit. Dilakukan penghitungan 

harga IC50 dengan metode logit (9). Sedangkan pada pengamatan kinetika proliferasi 

sel, dibuat grafik persen kehidupan versus jam pengamatan. Dilakukan uji t 

berpasangan untuk mengetahui signifikansi dari perbedaan persen kehidupan pada 

inter dan antar kelompok perlakuan dan kontrol. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemeriksaan Kandungan Kimia 

Berdasarkan KLT yang dilakukan, diketahui bahwa fraksi XIX-XX mengandung 

senyawa fenolik serta tidak mengandung senyawa alkaloid dan terpenoid (Tabel 1). 

Belum dilakukan uji lebih lanjut untuk memastikan senyawa fenolik yang terkandung 

dalam fraksi XIX-XX. Diperkirakan senyawa fenolik tersebut merupakan senyawa 

flavonoid yang  semipolar. 

Tabel I. Hasil pengamatan profil KLT fraksi XIX dan XX pada deteksi senyawa fenolik, alkaloid 
dan terpenoid. 

Fraksi Senyawa Fenolik Alkaloid Terpenoid 
XIX + - - 
XX + - - 

 
Uji Sitotoksisitas 

 Uji sitotoksisitas dilakukan untuk konfirmasi dari kemampuan sitotoksik fraksi uji 

terhadap sel HeLa. Harga IC50 yang diperoleh dari uji yang dilakukan adalah 119 

µg/ml. Nilai tersebut menunjukkan bahwa fraksi uji cukup berpotensi untuk 

dikembangkan dalam penelitian lebih lanjut mengingat senyawa kandungannya yang 

belum murni. Dari morfologi sel Hela dapat diketahui adanya efek toksik yang 

ditimbulkan oleh fraksi uji. Dapat diamati adanya fenomena dose dependent. Terdapat 

korelasi antara konsentrasi fraksi uji dengan sitotoksisitasnya. Seiring dengan 

bertambahnya konsentrasi, jumlah sel yang mati semakin banyak. Hal ini 

mengakibatkan semakin tinggi konsentrasi fraksi uji, semakin rendah absorbansi 

sumuran sehingga persen kehidupannya semakin kecil. Sedangkan pada kontrol 

DMSO, tidak terdapat korelasi yang signifikan antara konsentrasi dan persen 

kehidupan jika dibandingkan dengan kontrol sel.  
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Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut 

mengenai aktivitas sitotoksik fraksi uji terhadap sel HeLa. Terdapat dua kemungkinan 

yang dapat mengakibatkan penurunan absorbansi sumuran uji, yaitu terjadi 

penghambatan proliferasi sel HeLa atau terjadi apoptosis. Penghambatan proliferasi 

sel HeLa dapat diketahui dari pengamatan kinetika proliferasi sel sedangkan 

kemungkinan terjadinya apoptosis dapat diamati dengan melakukan pengecatan DNA.  
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Gambar 2. Grafik hubungan prosentase kehidupan versus konsentrasi fraksi uji. Terdapat korelasi 
negatif antara peningkatan konsentrasi fraksi uji dengan prosentase kehidupan sel. Kemungkinan sel 

 

 
A 

 

 
B 

 

 
C 

 

 
D 

Gambar 1. Morfologi sel HeLa (A) sel 
HeLa tanpa perlakuan setelah inkubasi 24 
jam (B) pada perlakuan larutan uji 50 µg/ml 
(C) 100 µg/ml (D) 200 µg/ml setelah 
inkubasi 24 jam. Keterangan: I (sel hidup 
masih berbentuk daun), II (sel mati 
berbentuk bulat dan mengapung), III 
(kemungkinan sel mengalami apoptosis 
dengan terlihatnya membrane blebbing). 
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mengalami penghambatan proliferasi atau maupun mengalami kematian. Data yang berupa persen 
kehidupan kemudian dikonversikan menjadi nilai logit untuk menghitung konsentrasi penghambatan 
50% (Inhibition Concentration50/IC50). Harga IC50 yang diperoleh dari perhitungan dengan metode logit 
sebesar 119 µg/ml. 
 
 

Pengamatan Kinetika Proliferasi Sel 

Pengamatan kinetika proliferasi sel dilakukan untuk mengetahui terjadinya 

penghambatan proliferasi sel yang dapat berupa cell cycle arrest maupun cell cycle 

delay. Terjadinya penghambatan proliferasi sel merupakan petunjuk adanya senyawa 

yang memiliki aktivitas kemoprevensi.  

Hasil uji menunjukkan adanya penurunan absorbansi dari kelompok kontrol 

disbanding dengan kelompok perlakuan (Gambar 3). Perbedaan ini menunjukkan 

harga yang signifikan dari jam ke-6 sampai jam ke-72, baik pada perlakuan 100 µg/ml 

atau 150 µg/ml larutan uji. Ini berarti bahwa fraksi XIX-XX mengandung senyawa 

fenolik yang dapat menyebabkan terjadinya cell cycle arrest sehingga menyebabkan 

kemampuan proliferasi sel menurun.  
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Gambar 3. Efek penurunan proliferasi sel oleh zat uji (fraksi XIX-XX). Efek penambhan zat uji 
terhadap pertumbuhan sel diukur dengan absorbansi hasil reaksi MTT pada berbagai waktu, kemudian 
dibuat grafik antara absorbansi versus waktu inkubasi. Kemudian pada masing-masing kelompok 
perlakuan dan kontrol pada jam yang sama dilakukan uji t untuk mengetahui taraf signifikansi dari 
data-data yang diperbandingkan. Terlihat adanya penurunan absorbansi dari kelompok kontrol (0 
µg/ml) kepada kelompok perlakuan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, perbedaan ini menunjukkan 
harga yang signifikan dari jam ke-6 sampai jam ke-72, baik pada perlakuan 100µg/ml atau 150µg/ml 
larutan uji.  
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Kemudian dapat diamati pula bahwa efek arrest ini hanya sementara. Pada 

perlakuan 150 µg/ml larutan uji, cell cycle arrest dapat diamati pada jam ke-6 hingga 

jam ke-48. Sedangkan pada jam ke-72, proliferasi sel mengakibatkan pertumbuhan 

jumlah sel yang signifikan. Mungkin, pengaruh dari senyawa aktifnya berkurang. 

Senyawa aktif di dalam fraksi tersebut termetabolisme oleh sel sehingga lama-

kelamaan konsentrasinya menurun. Efek reversibel ini lebih tepat dikatakan sebagai 

cell cycle delay, penghambatan terjadinya daur sel. Sehingga untuk tetap 

mempertahankan keadaan arrest, penambahan larutan uji yang baru perlu dilakukan 

(dose dependent). 

Pada kelompok sel tanpa perlakuan, terjadi perbedaan pertumbuhan sel yang 

signifikan dari waktu ke waktu. Demikian juga pada kelompok perlakuan 100 µg/ml 

larutan uji. Meskipun terjadi penghambatan pertumbuhan sel jika dibandingkan 

dengan kontrol, tetapi perbedaan absorbansi populasi selnya antar waktu berbeda 

signifikan. Berarti setiap rentang waktu pengamatan terjadi pertumbuhan populasi sel 

yang signifikan. 

Pengamatan Apoptosis 

Pengamatan terjadinya apoptosis dilakukan untuk melihat adanya kemungkinan 

lain dalam penghambatan proliferasi sel. Induksi apoptosis merupakan salah satu efek 

yang diinginkan dari senyawa antikanker. Apalagi ketika selektivitasnya terhadap sel 

kanker lebih tinggi daripada sel normal. Dengan adanya selektivitas tersebut maka 

efek sitotoksik pada sel normal dapat diminimalkan. Pada senyawa-senyawa yang 

bersifat kemopreventif, terjadinya apoptosis umumnya merupakan manifestasi dari 

penghambatan proliferasi sel. 

Pengamatan adanya apoptosis dilakukan dengan pemberian akridin oranye/etidium 

bromida (double staining).  Konsentrasi larutan uji yang digunakan sebesar 150 

µg/ml. Dengan konsentrasi tersebut, larutan uji dapat memberikan efek yang lebih 

nyata. Inkubasi dilakukan selama 24 jam. Rentang waktu ini ditetapkan berdasarkan 

profil kinetika proliferasi sel. Pada jam ke-24 diperoleh nilai absorbansi minimum.  

Pada kontrol sel, terdapat sel yang berwarna hijau dan oranye. Sel berwarna hijau 

merupakan sel yang masih hidup. Sedangkan sel berwarna oranye yang homogen 

merupakan sel yang mati akibat nekrosis. Nekrosis dapat terjadi karena faktor 
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lingkungan. Mungkin, selama preparasi sel dengan double staining, terjadi stres yang 

menyebabkan sel-sel kemudian mati. 

 

 

 

 

 
   (A)                                                                

 

 
(B) 

Gambar 4. Pengamatan induksi apoptosis dengan pengecatan akridin oranye/etidium bromida pada sel 
kontrol (A) dan perlakuan larutan uji 150 µg/ml (B). Pada sel kontrol, ditemukan morfologi sel yang 
masih hidup yang berwarna hijau (I) dan sel yang mati karena nekrosis yang berwarna oranye (II). Pada 
perlakuan, sebagian besar sel mengalami apoptosis pada tahap awal dimana sel masih berwarna hijau 
(III), terlihat terjadinya fragmentasi DNA dan kondensasi kromatin pada nukleus. Pada tahap akhir 
apoptosis (IV), akan terbentuk badan apoptosis berwarana oranye karena pewarnaan etidium bromida.  

 
Pada kelompok perlakuan, hampir semua sel mengalami apoptosis. Fenomena ini 

terlihat jelas dengan adanya fragmentasi DNA dan kondensasi kromatin. Sel-sel yang 

teramati berwarna hijau dengan DNA yang telah terfragmentasi dan terjadi kondensasi 

kromatin. Sel-sel tersebut masih berada pada tahap awal apoptosis. Pada tahap akhir 

apoptosis, sel-sel akan teramati sebagai badan-badan apoptosis yang berwarna oranye. 

Dengan demikian diperkirakan di dalam fraksi uji terdapat senyawa fenolik yang 

dapat menyebabkan terjadinya apoptosis. 

Pembahasan 

Senyawa fenolik di alam terdapat dalam berbagai golongan. Dari sekian jenis 

senyawa fenolik tersebut, senyawa golongan flavonoid merupakan senyawa yang 

paling banyak diteliti aktivitas kemoprevensinya (10). Pada fraksi XIX-XX, 

diperkirakan kandungan flavonoidnya yang memiliki efek antiproliferatif terhadap sel 

HeLa. Penghambatan ini diantaranya berdasarkan pada penghambatan proses 

transduksi sinyal dari faktor pertumbuhan maupun faktor-faktor lain yang dapat 

menginduksi pertumbuhan sel. Selain itu, flavonoid juga dapat menginduksi 

terjadinya apoptosis (11).   

   II 

I     III 

   IV 
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 7) melaporkan bahwa flavonoid dapat menghambat kinerja dari semua Cdk yang 

merupakan regulator daur sel. Titik kerja dari flavonoid ini diperkirakan terletak pada 

penghambatan kerja enzim Cdk-Activating Kinase/CAK sehingga menghambat 

terbentuknya kompleks Cdk-Cyclin yang aktif. Flavonoid dapat berikatan dengan 

protein-protein kinase pada ATP-binding site-nya (Pan et al., 2002). Selain itu 

disebutkan juga bahwa checkpoint pada G1/S dan G2/M terganggu oleh adanya 

flavonoid.  Selain itu, flavonoid juga menghambat proses transduksi sinyal dari faktor 

pertumbuhan. Flavonoid mampu menginaktivasi protein-protein yang berperan dalam 

transduksi sinyal tersebut, misalnya Tirosin Kinase (11). Pernyataan-pernyataan 

tersebut menjelaskan kemungkinan terjadinya induksi cell cycle arrest oleh flavonoid.  

Senyawa flavonoid telah diketahui dapat menginduksi terjadinya apoptosis (7) 

tetapi mekanisme molekulernya belum diketahui secara pasti. Semua kemungkinan 

dapat terjadi bahwa flavonoid dapat menginduksi apoptosis baik melewati jalur p53 

atau tidak, mengingat bahwa gen p53 pada sel HeLa tidak termutasi. Jika flavonoid 

menginduksi terjadinya kerusakan DNA yang irreversebel, maka kemungkinan 

induksi apoptosis melalui jalur p53. Kerusakan DNA ini dapat diakibatkan oleh 

interaksi flavonoid dengan enzim Topoisomerase DNA. Mungkin juga terjadinya 

apoptosis lewat jalur yang lain. Diantaranya, dapat terjadi induksi apoptosis melalui 

reseptor death factor. Interaksi flavonoid dengan reseptor ini akan mengaktivasi 

Caspase8 yang dapat menyebabkan apoptosis. Kemudian, kemampuan flavonoid 

untuk menghambat transduksi sinyal dari faktor pertumbuhan, juga akan menginduksi 

apoptosis. Induksi ini melalui aktivasi protein proapoptosis famili Bcl2.  Kemungkinan 

yang lain adalah aktivasi p73. Protein p73 merupakan famili dari p53 yang muncul 

pada respon yang lain selain kerusakan DNA. Protein tersebut dapat menginduksi 

protein-protein yang menjadi target p53 (12). 

Dalam rangka pengembangan senyawa kemoprevensi dengan target aksi yang 

spesifik, maka selanjutnya diperlukan kajian dan penelusuran mekanisme aksi secara 

molekuler. Fraksi XIX-XX dapat diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan senyawa 

yang memiliki efek antiproliferasi. 

 

 

 



 11 

KESIMPULAN 

      Dari data penelitian dapat disimpulkan bahwa fraksi XIX-XX memiliki efek 

sitotoksik terhadap sel HeLa dengan IC50 119 µg/ml. Fraksi tersebut juga menghambat 

proliferasi sel HeLa dan dapat menginduksi terjadinya apoptosis. Fraksi XIX-XX 

diperkirakan mengandung senyawa flavonoid yang diperkirakan bertanggung jawab 

atas aktivitas antiproliferasi terhadap sel HeLa. 
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