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ABSTRAK

RADIASI GAMMA MENGINDUKSI MUTAN CATHARANTUS ROSEUS YANG
STABIL DAN PRODUKSI AjMALISIN ATAU SERPENTIN TINGGI. Mutant C. roseus yang
diperoleh dengan dosis radiasi gamma 20 Krad telah diseleksi clan dikarakterisasi secara biokimia
sebagai biochemical mutan dengan mekanisme anti-feedback inhibisi dari enzim kunci triptopan
dekarboksilase (TDR) pada jalur biosintesa indole alkaloid. Produksi indole alkaloid terutama
ajmalisin yang bernilai ekonomi tinggi sebagai bahan baku obat jantung koroner telah dipelajari
melalui kultur suspensi dengan berbagai perlakuan medium, elisitor clan stress osmosis gel. Pada
p~rlakuan tersebut terdapat berbagai variasi produksi indole alkaloid ajmalisin clan serpentin.
Berbagai metoda induksi pada medium Murashige & Skoog (MS) dengan Polietilen glikol PEG
(6000) 1 sId 7 % clan dengan perbandingan konsentrasi hormon pertumbuhan 2,4-D clan kinetin
(10 : 1) memberikan basil optimal untuk ajmalisin antara 20 clan 50 nmol/gFW, clan serpentin
sekitar 10 clan 60 nmol/gFW. Produksi ini meningkat lebih dari 10 kali lipat pada mutan (20
Krad) hila diberikan abiotik stress pada gel clan memperlihatkan kestabilan produksi clan kultur
suspensi dalam jangka waktu yang panjang tanpa subkultur. Pada makalah ini akan diterangkan
secara rinci tentang cara seleksi, kestabilan mutan clan produksi indole alkaloid ajmalisin clan
serpentin selama fase pertumbuhan kultur suspensi sel mutan, yaitu pada fase permulaanl
adaptasi, logaritma clan stationar.

ABSTRACT

STABLE AND HIGH A)MALICINEOR SERPENTINE PRODUCTION OF GAMMA
RADIATION INDUCTION MUTANT CATHARANTUS ROSEUS. Catharantus roseus Mutant
have been selected by gamma irradiation with 20 krad doses of radiation and characterized as
biochemical mutant with anti-feed back inhibition mechanism of tritophan decarboxylase (TDR)
enzyme in biosynthetic path way of indole alkaloid. Production of indole alkaloid mainly
ajmalicine with high economical values as a pharmaceutical drug for heart attack have been
studied by using cell suspension cultures with several variation of medium, elicitors and stress
osmosis. This treatment produced variation of indole alkaloid ajmalicine and serpentine. Several
induction methods using Murashige & Skoog (MS) medium and polyethylene glycol PEG (60001 1
to 7%, with hormones concentration of 2,4-D and kinetin as (10 : 1), showed optimal results of
ajmalicine range between 20 and 50 nmol/gFW, and serpentine 10 to 60 nmol/gFW. This
production increases ten time in mutant (20 Krad) by stress osmotic condition and performed long
term stability in culture without subculture. In this paper explanation in detail about the selection
methods, stability of mutant and the production of indole alkaloid ajmalicine and serpentine
during growth phase, such as adaptation, log, and stationar in suspention culture of mutan cells.

PENDAHULUAN

Produk basil metabolisme sekunder
tanaman sering diabaikan pada masa-masa yang
lalu karena dianggap hanya sebagai produk yang
tidak bermanfaat (waste) clan belum diketahui
manfaatnya bagi tanaman itu sendiri.
Pengetahuan tentang jalur clan regulasi gen daTi
produksi metabolit sekunder masih sangat
terbatas. Pada abad 21 ini dengan berkembang
pesatnya rekayasa genetika tanaman maka
produk metabolisme sekunder tanaman
merupakan pusat perhatian pengembangan

penelitian untuk bahan baku obat yang bernilai
ekonomi tinggi. Khususnya di Indonesia bahan
baku obat masih diimpor daTi luar negri,
sedangkan bahan bakunya cukup banyak tersedia
(4.5.6,13,141.

Perkembangan bioteknologi sel untuk
memproduksi suatu senyawa kimia obat yang
bermanfaat, seperti senyawa metabolit sekunder,
aroma dll, dapat dilakukan dengan biofermentasi
kultur suspensi sel tanaman. Keunikan set
tanaman adalah mempunyai kemampuan sifat
totipotensi sel untuk membentuk suatu jaringan
bahkan tanaman yang lengkap. Sel-sel mutan
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mempunyai kemampuan tumbuh dan
berkembang lebih cepat dibandingkan dengan sel
tipe liar (wild type!. Keistimewaan mutan yang
terseleksi secara biokimia disamping dapat
menghasilkan senyawa yang diinginkan dalam
jumlah yang berlebihan, juga dapat tumbuh cepat
dan mempunyai kestabilan genetic yang tinggi.
Sifat inilah yang diinginkan untuk suatu kultur
suspensi sel yang dapat disimpan dan digunakan
dalam waktu yang lama untuk produksi 14.5,9,10,

12,141.

waktu yang panjang. Perbandingan konsentrasi
barman yang sesuai untuk memperoleh kalus
embriogenik perlu dilakukan untuk memperoleh
kultur suspensi sel yang baik (1.1°).

Tanaman obat Catharantus roseus telah
banyak diteliti baik secara biokimia/bioteknologi,
kimia organik, molekular level karena banyak
mengandung alkaloid yang bemilai ekonomi
tinggi seperti ajmalicin, berharga kira-kira
US $ 5000 per gram, sedangkan vincristin dan
vinblastin berharga kira-kira US $ 12000 per
gram 5). Penelitian untuk meningkatkan

kandungan indole alkaloid secara plant cell
biotechnology telah banyak dilakukan di Leiden
Amsterdam Center for Drug Research (LACDR ),
akan tetapi hingga saat ini masalah kestabilan
genetik kultur suspensi sel tidak memperlihatkan
sifat-sifat yang diinginkan untuk skala produksi
dan penggunaan yang terus menerus di dalam
kulturlbioreaktor sehingga menjadi kendala
menurunnya produksi hingga dapat merugikan
(15.16)

Banyak mutan tidak dapat dikontrol secara
biokimia clan genetiknya. Hal ini disebabkan
karena seleksi mutan tidak selektif sesuai dengan
jalur regulasi gen/enzim yang diinginkan
sehingga mutan dapat mempunyai sifat balik ke
sifat asalnya ataupun mempunyai sifat yang lebih
jelek daTi wild typenya. Seleksi biochemical
mutan pada tanaman ataupun mikroba dapat
diarahkan secara tepat untuk memproduksi suatu
senyawa kimia yang diinginkan. Hal ini
didasarkan pada adanya suatu mekanisme
biokimia yang jelas seperti terjadinya mekanisme
anti-feedback inhibition pada salah satu enzim
kontrol jalur metabolismenya, sehingga prod uk
akhir dapat disintesa oleh sel secara berlebihan,
dengan tidak menghambat balik seperti yang
terjadi pada sel sel biasa ( bukan mutan). Mutan-
mutan dengan mekanisme seperti ini telah
banyak diseleksi clan dipelajari sifat-sifat
biokimia clan kestabilannya di laboratoriun
bioteknologi Universitas AndalasIIO.II.12.131.

Penggunaan sinal gamma dengan berbagai
dosis radiasi terhadap biji C. roseus telah berhasil
menginduksi mutan (20 Krad) clan variasi klonal
yang diinginkan yaitu dengan kharakterisasi
pertumbuhan yang cepat baik secara invitro sel
maupun hila ditanam di tanah clan mempunjai
daun yang lebih tebal clan lebar. 11.121. Poblema

yang sering muncul adalah tentang kestabilan
sifat-sifat genetik yang diinginkan pada generasi
berikutnya 16.7,8). Oleh karena itu karakterisasi

mutan secara biokimia, molekular clan genetik
yang stabil adalah penting untuk aplikasi mutan
untuk selanjutnya dilakukan biofermentasi7.8. 91.

Teknik biofermentasi sel tanaman untuk
produksi metabolit sekunder sudah ban yak
berkembang. Problem yang selalu timbul adalah
terjadinya variasi sel yang beragam, sehingga
sulit mendapatkan kultur suspensi sel yang
homogen. Dengan berkembangnya pengetahuan
tentang induksi pembentukan sel embriogenik
yang berasal daTi sel-sel tunggal yang berbentuk
globular, maka kultur suspensi sel dapat
mempunyai sel-sel yang homogen dengan
informasi genetic yang sarna. Sel-sel seperti ini
akan berdiferensiasi clan tumbuh dengan cepat
clan dapat dikulturkan dengan kestabilan yang
tinggi hingga dapat digunakan dalam jangka

Salah satu cara yang mudah clan sederhana
untuk mendapatkan mutan yang stabil adalah
dengan memberikan perlakuan sinar gamma
pada biji yang sudah dikering anginkan clan
melakukan seleksi yang tepat dengan substrat
analog pada generasi M2 clan M3 dengan
konsentrasi yang lebih rendah. Penggunaan
seleksi awal germinasi biji dengan analog asam
amino tertentu diharapkan dapat menghasilkan
asan amino terse but secara berlebihan. Dalam
hal ini asam amino yang digunakan adalah
tryptopan. Seleksi germinasi dengan analog
tryptopan (5-MT) telah berhasil memperoleh
mutan yang dapat tumbuh stabil, sehingga
diprediksikan memproduksi triptopan berlebihan
yang merupakan prekursor biosintesa alkaloid
indole. Mutan seperti ini diharapkan akan
mempunyai mekanisme anti feed-back inhibition
terhadap produk akhirnya clan dapat mempunyai
kestabilan yang tinggi. Untuk pembuktian
selanjutnya perlu analisa asam amino I amino
acids analisis). Bila mutan ini memperlihatkan
sifat sifat yang diinginkan di atas, maka dapat
digunakan untuk produksi metabolit sekunder
secara bioteknologi fermentasi sel tanaman guna
produksi senyawa obat indole alkaloid yang
bernilai ekonomi tinggi.

Penggunaan berbagai medium dasar MS
dengan berbagai variasi konsentrasi barman
auxin clan cytokinin serta berbagai perlakuan
senyawa dengan stress osmotic seperti PEG
konsentrasi tinggi (7 sId 10 %) dapat
meningkatkan lagi produksi senyawa ajmalisin
sebanyak hampir 10 kali lipat pada mutan
dibandingkan dengan aslinya, sedangkan wild
type hanya memberikan sebanyak 2 kali lipat
saja {12,13).
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
memberikan ulasan lengkap (review) ten tang
seleksi mutan serta sifat-sifat biokimia dan
genetiknya dan produksi alkaloid ajmalisin
sekaligus serpentin yang merupakan jalur
intermediate monoterpen indole alkaloid yang
pacta step berikutnya dapat pula dipelajari untuk
biokonversinya menjadi dimmer vinkristin dan
vinblastin yang sudah terkenal dipakai sebagai
obat anti kanker yang poten, melalui reaksi
enzimatik dan secara biofermentasi kultur
suspensi dengan bioreaktor.

lebih lanjut, karena kandungan alkaloidnya pada
clauD secara kualitatif tidak tinggi. Pada generasi
biji (M2) biji yang didapatkan lebih besar lebih
daTi 2 kali lipat hila dibandingkan dengan wild
type. Biji (M2) mutant 20 Krad dimulai untuk
melakukan seleksi invitro secara biokimia

menggunakan analog triptopan (5 MT) dengan
dosis mulai daTi konsentrasi yang rendah 0.02
hingga tertinggi 0.2 ( mM). Mutan -mutan yang
tahan analog triptopan dengan konsentrasi
tertinggi 0.2 (mM) dipindahkan lagi ke tanah
untuk mendapatkan biji mutan (M3). Ternyata
pada tahap ini seleksi ini mutan (20 Krad)
germinasi hampir 99 %, tetapi hanya ada
beberapa tanaman yang tumbuh baik sebagai
plantlet, banyak yang hanya germinasi tapi tidak
menghasilkan tanaman plantlet yang utuh. Dari
plantlet-plantlef yang utuh dipilih (10) plantlet
yang bagus tumbuhnya , dengan kriteria, cepat
tumbuh, clauD tetap hijau clan tetap tinggi. Untuk
diteruskan pada generasi berikutnya hanya
dipilih (5) yang tumbuh sangat bagus untuk
dikoleksi biji clan untuk dilakukan analisa yang
lain. Pada tahap M3. untuk mengkonformasikan
adanya gen yang diinginkan dapat dilakukan lagi
seleksi secara invitro pada medium MS clan (5
MT) pada konsentrasi yang rendah, atau secara
step wise selection. Tanaman yang baik
ditumbuhkan pada tanah untuk mendapatkan biji
M4 clan seterusnya.

METODOLOGI

1. Sumber tan am an
Tanaman Catharantus roseus berbunga

merah jambu yang digunakan berasal dari
koleksi pribadi yang diambil di sepanjang pantai
Padang. Sebanyak kira-kira 20.000 biji dipanen,
dikering anginkan selama 1 bulan pada suhu
kamar, kemudian diradiasi di P3TIR, Badan
Tenaga Nuklir Nasional (BATANI Jakarta pada
tahun 2000.

2. Radiasi Gamma dan seleksi M2
Sebanyak 2000 biji per dosis radiasi

diperlakukan dengan sinar gamma dengan dosis
10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 clan 40 Krad)
menggunakan Gamma Cell model 220 BAT AN
Jakarta. Biji (M1) setelah diradiasi , ditanam di
tanah kompos (green house) untuk diamati
terjadinya variasi soma klonal, clan dilakukan
dianalisa kandungan alkaloid daTi daun secara
kualitatif. Pada tahap ini diamati terjadinya
variasi soma klonal akibat radiasi yang diberikan.
Mutan yang baik (20 Krad) ditumbuhkan pada
tanah kompos, hingga didapatkan biji (M2). Pada
Mutan M2, di lakukan seleksi biokimia
(biochemical selection) secara invitro pada
medium MS yang mengandung asam amino
anlog triptopan (5MT) dengan konsentrasi (0.02
sId 0.2 mMI. Tanaman yang tahan dipindahkan
untuk ditanam pada tanah kompos dengan sinar
matahari penuh Igreen house terbuka) untuk
mendapatkan turunan M3, M4 clan M5.

4. Induksi kalus
lnduksi kalus dilakukan terhadap clauD

mud a mutan unggul M2 clan M3 (20 Krad) mulai
daTi bahagian ujung, tengah clan pangkal clauD.
Medium modifikasi MS digunakan dengan
konsentrasi hormon pertumbuhan diklorofenoksi
asetat (2,4-DI clan kinetin yang bervariasi dengan

perbandingan (2:1 ), (4:11, (6:1), (8:1), (10:11,
(12:1) clan (14:1) ppm. Kultur ditumbuhkan pada
ruangan kultur dengan suhu 20-22 DC, dengan
cahaya clan tanpa cahaya. Media clan alat yang
digunakan terlebih dahulu disterilkan didalam
autoclaf pada suhu 121°C, takanan 15 psi
selaman 15 menit. Daun yang akan ditanam pada
media terlebih dahulu disterilkan dengan larutan
Ca-hipoklorit 5% selama 20 menit, lalu dibilas
dengan akuadest steril tiga kali. Penanaman clauD
yang steril dilakukan dengan memotong bahagian
clauD sekitar 0,5 x 0,5 cm.

3.Germinasi biji dan seleksi biokimia
Mutan unggul (20Krad) dengan kharakter

phenotipik daun lebih besar clan lebar hampir 2
kali lebih besar daTi wild tipenya, digerminasikan
baik secara invitro maupun pada tanah kompos,
memperlihatkan germinasi biji lebih cepat lebih
daTi 10 hari dibandingkan dengan mutan yang
lain (radiasi 5,10,15), clan lebih tinggi. Biji mutan
M1 (20 Krad) dipanen setelah 3 sid 4 bulan untuk
mendapatkan generasi M2. Sedangkan mutan
mutan dengan dosis radiasi lainnya tidak diteliti

5. Uji Kualitatif Alkaloid

a. Dragendorff
Uji kualitatif alkaloid dilakukan terhadap

kalus dengan reagen Dragendorff yaitu;
Bismut subnitrat sebanyak 0,85 g dilarutkan
dalam 10 ml asam asetat glasial dan 40 ml air
suling. 8 g KI dilarutkan dalam 20 ml air suling.
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kedua larutan dicampurkan clan ambil sebanyak
10 ml kemudian ditambahkan 20 ml asam asetat
glasial. Volume dicukupkan dengan akuabides
hingga 100 mI. Larutan disimpan dalam botol
bewarna gelap.

b.Identifikasi alkaloid
Kalus ditimbang kira-kira sebanyak 2 g.

Kemudian digerus pada lumpang porselen daD
ditambahkan 10 ml kloroform daD 10 ml
campuran kloroform amoniak dengan
perbandingan (20:1), sambil feTus digerus sampai
halus. Kemudian disaring kedalam tabung reaksi
daD tambahkan 10 fetes asam sulfat 2N, larutan
dikocok. Pipet lapisan asam pada bahagian atas
daD ditambahkan 2 fetes pereaksi Dragendorff
yang ditandai dengan adanya endapan jingga 71.

c.Ekstraksi alkaloid dari kalus untuk TLC( 2)
Sebanyak 2 gram berat basah kalus,

dikeringkan dalam oven pada suhu 50°C selama
48 jam, lalu digerus dalam metanol murni dan
disaring dengan kertas Whatman No 1. Residu
dibilas dengan metanol murni sebanyak dua kali.
Ekstrak metanol digabungkan dan diuapkan.
Residu dilarutkan kembali dalam 10 ml 0.5 M
HCI dan diekstraksi dengan diklorometana murni
dua kali. Fasa asam dibasakan dengan NaOH 4N
hingga pH 10 dan diekstraksi lagi dengan
diklorometana murni dua kali. Sisa-sisa air dalam
kumpulan fraksi diklorometana dihilangkan
dengan NazSO4 kering, selanjutnya diuapkan
hingga kering dan dilarutkan dalam 1 ml metanol
untuk di totolkan pada plat TLC.
TLC preparatif silika gel daTi Merck digunakan
dengan larutan pengembang terdiri atas etil
asetat dan metanol dengan perbandingan 9:1.

Penentuan dengan HPLC (2.15.16j
Internal standart digunakan yohimbin

sebanyak 120 nmol. Kedalam 2 gram berat basah
kultur gel ditambahkan 10 ml 1 % Iv/v) asam
pospat clan digerus serta dihomogenkan dengan
alat homogenizer. Homogenat diekstrak dengan
10 ml kloroforom kemudian disentri selama 5
menit (3000 x g). pH diatur 10.2 dengan
ammonium hidroksida. Lapisan atas mengandung
kloroforom clan alkaloid dievaporasikan clan
ditambahkan 0,5 ml fasa mobile yaitu 80 %
buffer pospat 50 mM PH 3,6, 15 % acetonitril,
5% metoksietanol untuk HPLC system. Deteksi
ajmalisin pada 280 nm clan sepertin pada 254 nm
detector UV Shimadzu.

Hasil dan Diskusi
Pengaruh radiasi sinar gamma pacta biji

Catharantus roseus dapat menginduksi terjadinya
variasi phenotypic tanaman .Sebanyak 2000 biji
diperlakukan untuk setiap dosis radiasi sinar

gamma, kemudian ditumbuhkan pada tanah
kompos (rumah kaca) untuk diamati adanya
variasi soma klonal. Pada Gambar 1,
memperlihatkan variasi pertumbuhan basil
radiasi gamma. Terjadinya variasi phenotypic
tanaman yang diinginkan, seperti tinggi dan
diameter daun yang terlihat lebih besar dua kali
lip at terlihat jelas pada mutan dengan radiasi 20
Krad hila dibandingkan dengan parentalnya
(Gambar 1). Hal ini sering terjadi karena
pemberian radiasi dapat menimbulkan mutasi
pada beberapa basa-basa DNA yang mungkin
mengenai/menginduksi aktifitas gen-gen
fungsional atau struktural tertentu yang
ekspresinya dapat mempengaruhi penampilan
phenotypic yang berbeda dengan tipe
parentalnya 7,8,91. Sedangkan dosis radiasi diatas

20 Krad, menampakkan pertumbuhan yang
kerdil dan tidak produktif inhibisi germinasi biji
pada dosis diatas 20 Krad adalah lebih daTi 60 %
,10,111. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa
radiasi gamma yang telah dilakukan dapat
menginduksi variasi klonal, yang pada tahap ini
klonal yang baik dapat diperoleh daTi radiasi 20
(Krad)untuk dilakukan seleksi secara selektif
dengan substrat analog triptopan,

Secara biokimia hila triptopan dihasilkan
berlebihan, maka akan terjadi loss kontrol daTi
enzim (TDR), sehingga mekanisme nature enzim
tidak diikuti lagi, mungkin karena terjadi mutasi
pada enzim ini (Anti-feed back inhibitionl.
Akibatnya alkaloid diproduksi berlebihan. Untuk
membuktikan ini perlu dilakukan studi
molecular sequencing DNA enzim (TDR) wild
type dibandingkan dengan mutan 9).

Penentuan kualitatif alkaloid dengan
pereaksi Dragendorff adalah spesifik untuk
penentuan alkaloid dimana terjadi larutan
bewarna merah jingga dengan endapan berupa
kristal halus. Kandungan alkaloid secara
kualitatif dengan menggunakan standart
ajmalisin dengan konsentrasi (0.01 ppm) untuk
( + ). Dengan penambahan sedikit alkohol murni
kemudian dipanaskan, kristal akan larut dan
dapat menghablur kembali pada suhu kamar
10,11,12,131 Mutan dengan radiasi 20 Krad

menampakkan larutan jingga yang lebih tua dan
jumlah endapan yang jauh lebih banyak
(+ + + + I. Hal ini dapat menunjukan bahwa
mutan tersebut mempunyai kandungan alkaloid
yang lebih tinggi. Semakin tinggi dosis radiasi
seperti pada 30 dan 35 Krad terlihat kandungan
alkaloid menurun (Tabel 1). Radiasi sinal gamma
dosis yang efektif juga dapat meningkatkan
kandungan Stevioside sebanyak 2 kali lipat hila
dibandingkan dengan kontrol pada tanaman
Stevia rebaudiana Bertoni 10,11,121

Seleksi mutan (20 Krad) secara biokimia
dengan (5MT) pada M2 memperlihatkan bahwa
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kemudian akan berkurang sedangkan serpentin
pada awalnya hari ke-3 hanya memproduksi
sedikit (separoh daTi ajmalisin) kemudian terus
menaik hingga hari ke-12 (table 3 dan 4). Hal ini
terlihat bahwa produksi ajmalisin langsung
dibiokonversikan ke serpentin, setelah produk ini
terakumulasi pada hari ke-9. Oleh karena itu
untuk produksi ajmalisin mungkin dapat
dipikirkan bagaimana agar fermentasi ini dapat
mempunyai waktu pada lase stational yang lebih
lama, atau memblokir reaksi enzim yang
merubah ajmalisin menjadi serpentin.

Analisa HPLC daTi mutan 20 (Krad)
memperlihatkan kadar ajmalisin optimal (50
nmol/l) terjadi pada fasa stational hari ke-9,
diikuti dengan pembentukan serpentin yang
terus menaik dengan konsentrasi tertinggi (60
nmol/ll. lnduksi dengan medium MS dan stress
dengan PEG 7 % memberikan kenaikan basil 10
kali lipat pada fermentasi hari yang sarna, hila

dibandingkan dengan tanpa stress, yaitu
ajmalisin (500 nmol/l) dan serpentin (600 nmol/l)
table 3 dan 4. Pada wild tipe pol a yang sarna
dengan mutan juga diperlihatkan, tetapi
kandungan ajmalisin/serpentin adalah rendah,
yaitu (2,1/0.5) pada fermentasi hari ke-3.
Sedangkan optimal produksi ajmalisin/serpentin
yang dapat dicapai pada hari ke-9 adalah
(10,5/9.8) saja. Bila diberikan stress dengan PEG
7 %, wild type juga menampakkan kenaikan
sekitar 2 kali lipat daTi perlakuan tanpa stress
yaitu ajmalisin/serpentin sekitar (20,8/21,5) yang
diobservasi pada hari ke-9. Hal ini menujukan
bahwa PEG 7% dapat memberikan efek stress
osmosis yang positif untuk kenaikan produk
metabolisme sekunder 8.9.11).

Hal ini memperlihatkan efek stress pada
mutan dapat menaikan lagi kandungan ajmalisin
sedangkan pada wild type hanya menaik 2 kali
lipat saja hila dibandingkan dengan tanpa stress

Tabel 1. Analisa kualitatif pada Alkaloid pada

(M1)dengan pereaksi Dragendroff

Oasis Radiasi
(Krad)

Test Alkaloid
(Warna Orange)

hampir semuanya dapat tumbuh mulai daTi
konsentrasi seleksi yang rendah (0.02) hingga

tinggi (0.2) mM (table 2). Hal ini menujukkan
bahwa mutan 20 Krad mempunyai sifat biokimia

yang tahan terhadap substrat analog triptopan

clan menghasilkan alkaloid yang tinggi. Mutan

ini dapat dikategorikan sebagai biochemical

mutan karena mempunyai aktifitas enzim (TOR)

5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan wild

typenya (penelitian sedang dilanjutkan untuk
elektroforesis enzim). 131. Secara biokimia hila

triptopan dihasilkan berlebihan, maka akan

terjadi loss kontrol daTi enzim (TOR), sehingga

mekanisme nature enzim tidak diikuti lagi,

mungkin karena terjadi mutasi pada enzim ini.

Akibatnya alkaloid diproduksi berlebihan.

Oiharapkan juga mutan ini dapat menghasilkan
asam amino triptopan yang lebih tinggi untuk

produksi metabolit sekunder ajmalisin, clan

alkaloid indole lainnya sesuai jalur biosintesanya

(perlu dilakukan amino acids analysis) untuk
melihat metabolisme asam aminonya (8,91 .

lnduksi kalus juga dilakukan pada mutan

generasi M2 clan M3 daTi radiasi 20 Krad. Kalus

yang dihasilkan pada medium MS dengan variasi

hormon pertumbuhan 2,4-0 clan kinetin dengan

perbandingan 10 : 1, adalah yang terbaik yaitu
dengan kriteria sel berbentuk globular 10) clan

kultur suspensinya dapat menghasilkan sel-sel

yang homogen. Kestabilan stock kultur suspensi
sel ini telah diuji selama 3 tahun, dengan

subkultur dalam waktu hanya setiap 4 sampai 6

bulan penyimpanan. Sel-sel dapat aktif kembali

tanpa kehilangan aktifitas hila diperlakukan
kembali untuk percobaan. Variasi konsentrasi

hormon yang didapatkan berbeda dengan yang

dilaporkan oleh peneliti-peneliti lainnya. ), Hal
ini mungkin disebabkan genetic tanaman juga

agak berbeda sehingga respon sel daTi fase

pembelahan sel juga berbeda.Mengenai

kestabilan kultur suspensi sel telah dilaporkan
sebelumnya 10.11,12). Kalus yang digunakan untuk

fermentasi metabolit sekunder alkaloid ini adalah

kalus yang bewarna agak kecoklatan. Karena

kalus yang bewarna hijau lebih sedikit

menghasilkan alkaoid 10,11,121.

Analisa TLC baik pada mutan maupun

pada wild type memperlihatkan adanya indole

alkaloid Ajmalicine Rf Standart -0,58. Bila

dibandingkan tampilan nodanya jauh lebih
banyak pada mutan F2 (20 Krad) dengan pita

lebih jelas clan area noda lebih besar, sedangkan

wild type hanya memperlihatkan smearing noda
10,12)
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Ajmalisin dapat dikonversikan pada bent uk
serpentin terlihat pada lase-lase logaritma dan
lase-lase selanjutnya, dimana konsentrasi
ajmalisin pada awalnya yaitu hari ke-3 sid 6,
memperlihatkan produksi yang terus naik,
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Tabel 2. Seleksi germinasi pada M2 mutan (20
Kradl pada medium MS yang
mengandung 5-MT. Ulangan 3 kali
standar deviasi < 5%.

Tabel 4. Produksi ajmalisin daD serpentin pada
M3, mutan (20 Krad) medium dasar MS
daD PEG ( 6000) 7%

Wild type Mutan

]umlah biji
Germinasi pada
0.02 mM (5-MT)

200 200

48 0/0 99%

Germinasi pada
0.1 mM j5-MT) 2% 99%

Germinasi pada
0.2 mM (5-MT) 0% 93%

KESIMPULAN

Dari makalah ini dapat disimpulkan
bahwa seleksi mutan dengan radiasi gamma dan
cara biokimia selektif, menggunakan substrat
analog triptopan (5MTI, dapat menginduksi
klonal mutan C.roseus (20 Kradl yang stabil baik
secara invitro, maupun ditumbuhkan ditanah
hingga turunan M5, dan memproduksi ajmalisin
dan serpent in (500) dan (6001 nmol/l yaitu lebih
tinggi (10 kalil lipat hila diinduksi dengan
perlakuan stress osmosis menggunakan PEG 7%
dibandingkan tanpa stress hanya (50,51 dan
(60,0Inmol/l.

Gambar 1: Germinasi biji M2 Mutant (kanan!
dan wild type (kiri! daTi Catharantus
rose us umur 2 minggu
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Tabel 3. Produksi ajmalisin clan serpentin dari
mutan M3 (20 Krad) Pada medium
fermentasi
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DISKUSI

ARYANTI
DADANG SUDRAJAT

Seperti diketahui tanaman Catharantus
roseus (tapak dara) dominan mengandung
alkoloid viblastin dan vineristin yang digunakan
untuk pengobatan leukimia (kanker darah)
kenapa penelitian ini tidak diarahkan ke kedua
bahan aktif tersebut

SUMARYATISYUKUR

Memang kami juga ingin mengatakan pada
vinblastin clan vineristin tetapi ternyata belum
berhasil, di produksi dalam jumlah yangtinggi
karena ada suatu mekanisme biotransformasi
kearah itu yang harus dipelajari lebih lanjut.

1. Bagaimana cara ibu menseleksi tapak clara
iradiasi sehingga dikatakan bahwa itu adalah
mutan. Umur berapa tanaman clan sel
ditentukan enzim TDR clan ajmalisinnya ?
Rami disini juga melakukan penelitian iradiasi
artemisia untuk meningkatkan senyawa
artanisimin.

2. -Tadi tidak dijelaskan masa kultur suspensi
sehingga kapan dikatakan bahwa Case
stationer telah dicapai
Bagaimana pendapat ibu apakah penelitian
ini cukup potensial untuk dikembangkan.

SUMARY A TI SYUKUR

1
A. NASROH KUSW AD!

2,

Seleksi mutan sebanyak kira-kira 2 x 103
biji diperoleh dengan dosis 0,5; 10, 15,
20, 25, 30, 35, 40 krad (lihat metode!,
setelah itu ditanam secara invitro dan
invivo. Secara invitro diseleksi lagi
dengan analog triptopan (5 MT) lihat
metoda setelah itu mutan yang tahan
dapat ditentukan aktivitas (TOR!
Fase stationer dapat dicapai pada hari ke
6 sampai dengan hari ke 9 (lihat tabel 3
dan4)

1. Ibu meradiasi jutaan sel-sel dalam kultur in
vitro dengan beberapa dosis. Bagaimana sel-
sel basil radiasi tersebut diseleksi lalu ada
berapa mutan yang dihasilkan. Apa hanya
satu mutan seperti yang kelihatannya
ditampilkan

2. Ibu akan mengembangkan bioreaktor dimana
fungsi radiasi dalam meningkatkan produksi
seconda metabolit melalui biorektor sel ?

SUHARYONO
SUMARYATISYUKUR

Dalam kegiatan penelitian ini Ibu telah
menemukan zat aktif ajmalisin clan serpentin,
kalau tidak salah bisa dimanfaatkan untuk obat
kanker. Apakah ibu sudah sudah mencoba
sampai sejauhmana efektifitas zat terse but untuk
obat kanker kalau sudah zat terse but efektif pada
kanker apa saja ?

Mutan yang dihasilkan cukup banyak,
tetapi yang karni teruskan rnenelitinya adalah
rnutan (20 krad), ada beberapa tanarnan yang
sarna. Test kualitatif induk juga digunakan untuk
rnelihat apakah alkaloidnya tinggi.

ITEU M. HIDAYAT
SUMARYATISYUKUR

Ajmalisin digunakan untuk obat jantung
sedangkan vincristine dan vin blastin digunakan
untuk kanker darah. Kami bel urn rnencoba
efektifitasnya untuk kanker I tetapi senyawa
vineristin ini sudah diinjeksikan pada penderita
leukirnia, sehingga harganya sangat rnahal.

1. Berapa % kenaikan ajmalisin mutan dalam
bentuk kultur gel maupun tanaman

2. Apakah ada lase optimum untuk produksi
ajmalisin baik pada kualitas gel maupun
tanaman

SUMARYATISYUKUR

1. Kenaikan ajmalisin mutan dalam bentuk
kultur sel adalah 10 kali lipat

2. Fase optimum untuk produksi ajamalisin
adalah pada hari ke 6 sampai dengan hari ke 9
waktu fermentasi.
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