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World Health Organization (WHO) memperkirakan di seluruh dunia ada sebanyak 303.000 
bayi baru lahir meninggal disebabkan oleh kelainan kongenital. Salah satu resolusi tentang 
kelainan kongenital yaitu memperkuat penelitian dan kajian etiologi, diagnosis serta 
pencegahan, dengan mengembangkan penelitian mengenai toksikologi perkembangan atau uji 
teratogenik. Beberapa pengujian teratogenik telah dikembangkan. Metode pengujian yang 
cepat, handal serta hemat biaya merupakan metode yang paling efektif dan membatasi 
penggunaan hewan di laboratorium menjadi tuntutan utama. 
 
Brine Shrimp Test (BST) adalah metode yang sesuai dengan tuntutan tersebut. Metode 
pengujiannya cepat, simpel, hemat biaya, dan dapat mengurangi penggunaan hewan vertebrata 
yang tingkatan lebih tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai metode skrining teratogenik 
ekstrak tanaman. Beberapa tanaman sering digunakan oleh wanita untuk perawatan kesehatan, 
diantaranya yaitu delima (Punica granatum L.), ketumbar (Coriandrum sativum L.), tapak 
liman (Elephantopus scaber L.), adas (Foeniculum vulgarae M.), dan kencur (Kaemferia 
galanga L.). Penggunaan kelima tanaman tersebut oleh wanita terutama selama masa konsepsi 
dan kehamilan dikhawatirkan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hasil 
konsepsi. Oleh karena itu sangat diperlukan pengujian teratogenik pada kelima tanaman 
tersebut, baik dengan metode BST maupun metode konvensional untuk memberikan informasi 
keamanan penggunaannya selama masa kehamilan, dan  mengaplikasikan metode BST sebagai 
skrining uji teratogenik pada ekstrak tanaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis skrining uji teratogenik menggunakan  Brine 
Shrimp Test pada beberapa senyawa teratogen, menganalisis efek teratogenik ekstrak kulit 
buah delima, buah ketumbar, daun tapak liman, buah adas dan rimpang kencur menggunakan 
BST, membandingkan hasil skrining teratogenik BST dengan uji teratogenik menggunakan 
tikus Wistar pada ekstrak terpilih, mendapatkan periode kebuntingan paling rentan terhadap 
paparan teratogen dari ekstrak terpilih.  
 
Penelitian dilakukan melalui beberapa tahap pengujian, diawali dengan optimasi lingkungan 
hidup brine shrimp meliputi suhu, cahaya, keasaman, kadar garam medium, dan perbandingan 
volume air laut dan banyak kista. Selanjutnya dilakukan pengujian BST sebagai skrining 
teratogenik digunakan 6 senyawa poten teratogen (metotreksat, kaptopril, Na-diklofenak,  
fenitoin, warfarin dan asam valproat) dengan cara sebagai berikut: kista Artemia ditetaskan 
menjadi naupli tahap satu, kemudian dimasukkan ke dalam medium air laut yang berisi sampel 



uji lalu dibiarkan hidup sampai mencapai tahap dua, tahap tiga, dan tahap empat. Pada masing 
masing tahap dilihat jumlah kematian, kelainan morfologi, panjang badan, dan ketidaksesuaian 
tahap perkembangan. Angka yang diperoleh dari setiap parameter kemudian dianalisis dan 
dilakukan perhitungan indeks potensi teratogenik untuk mengukur potensi teratogenik yang 
dimiliki zat uji. Selanjutnya BST digunakan untuk skrining teratogenik pada 5 ekstrak tanaman. 
Ekstrak tanaman yang berpotensi teratogenik kemudian diuji teratogenik pada hewan 
percobaan tikus untuk membandingkan hasil kedua uji teratogenik tersebut. 

Pengujian teratogenik pada tikus dimulai dengan proses pencarian dosis teratogenik, oleh 
karena itu dilakukan uji toksisitas akut menggunakan metode fixed dose. Nilai LD50 yang 
diperoleh dari uji toksisitas akut kemudian dijadikan acuan untuk menentukan dosis yang akan 
digunakan untuk uji Maternal Tolerance Dose (MTD), yaitu uji untuk memperoleh dosis yang 
ditoleransi induk namun dapat menyebabkan kelainan bagi fetus.Tikus bunting diberi ekstrak 
tanaman pada umur kebuntingan 11 hari, kemudian pada umur kebuntingan 19 hari tikus 
dibedah dilihat keadaan uterus, implantasi, corpus luteum, fetus mati, fetus hidup dan fetus 
dengan kelainan eksternal. Dosis hasil uji MTD ini diteruskan untuk pengujian teratogenik 
yang dibedakan waktu pendedahannya, untuk melihat pengaruh pemberian ekstrak pada 
perkembangan fetus, serta mencari periode perkembangan fetus  yang paling rentan terjadi 
kelainan akibat pemberian ekstrak pada induk tikus. Tikus bunting diberikan ekstrak tanaman 
pada 3 periode yang berbeda, yaitu umur kebuntingan 9-11 hari, 12-14 hari dan 15-17 hari. 
Pada umur kebuntingan 19 hari tikus dibedah dilihat keadaan uterus, implantasi corpus luteum, 
fetus mati, fetus hidup dan fetus dengan kelainan. 

Dari hasil optimasi diperoleh bahwa suhu 20±5 0 C, cahaya diterangi lampu (10 Watt), kadar 
garam 9 ppt dan kepadatan 10 ekor/5 mL dapat menghidupkan brine shrimp sampai naupli 
tahap 4. Hasil uji BST menunjukkan kemampuan menetas kista dalam metotreksat 0,015 
mg/mL, kaptopril 0,25 mg/mL, Na-diklofenak 0,075 mg/mL, fenitoin 1,56 mg/mL berbeda 
bermakna terhadap kontrol (p<0,05). Ketahanan hidup naupli dalam metotreksat 0,015 mg/mL, 
kaptopril 0,25 mg/mL, Na-diklofenak 0,075 mg/mL, fenitoin 1,56 mg/mL, asam valproat 2,5 
mg/mL berbeda bermakna terhadap kontrol (p<0,05). Pada kelompok metotreksat 0,015 
mg/mL dan kaptopril0,25 mg/mL terdapat naupli yang memiliki kelainan. Naupli yang tumbuh 
tidak sesuai dengan tahap perkembangan terdapat pada metotreksat 0,015 mg/mL, kaptopril 
0,25 mg/mL, Na-diklofenak 0,075 mg/mL, fenitoin 1,56 mg/mL, asam valproat 2,5 mg/mL. 
Pada kelompok kaptopril 0,25 mg/mL dan fenitoin1,56 mg/mL terdapat perbedaan panjang 
badan bermakna terhadap kelompok kontrol (p<0,05). Nilai indeks potensi teratogenik 
metotreksat 0,53, kaptopril 0,80, Na-diklofenak, 0,57, fenitoin 0,70, warfarin, 0,21, dan asam 
valproat 1,00. Korelasi Pearson antara indeks potensi teratogenik pada metode BST dan metode 
uji pada mamalia menunjukkan hasil korelasi yang positif dan bermakna (r = 0,930, p<0,01). 
Hal ini menunjukkan bahwa  kedua metode uji tersebut memberikan hasil yang linier dan sesuai 
sehingga membuktikan bahwa BST cukup sensitif  sebagai uji skrining teratogenik.  

Hasil skrining BST pada ekstrak menunjukkan kemampuan menetas kista dalam buah adas 1 
mg/mL, buah adas 0,5 mg/mL, buah ketumbar 1 mg/mL, kulit buah delima 6 mg/mL, dan daun 
tapak liman 6 mg/mL, 3 mg/mL, 1,5 mg/mL berbeda bermakna terhadap kontrol (p<0,05). 
Ketahanan hidup naupli dalam buah adas 1 mg/mL, buah adas 0,5 mg/mL, dan daun tapak 
liman 6 mg/mL, 3 mg/mL berbeda bermakna terhadap kontrol (p<0,05). Pada kelompok buah 
adas 1 mg/mL, dan kulit buah delima 6 mg/mL, 3 mg/mL terdapat naupli yang memiliki 
kelainan.   Naupli yang tumbuh tidak sesuai dengan tahap perkembangan terdapat pada buah 
adas 1 mg/mL, 0,5 mg/mL, buah ketumbar 1 mg/mL, 0,25 mg/mL, kulit buah delima 6 mg/mL, 
3 mg/mL, 1,5 mg/mL, daun tapak liman 3 mg/mL dan 1,5 mg/mL. Panjang badan naupli pada 
kelompok uji tidak menunjukkan perbedaan bermakna terhadap kelompok kontrol. 



Berdasarkan hasil pengamatan lima parameter kemudian dihitung indeks potensi teratogenik. 
Ekstrak daun tapak liman memiliki nilai indeks potensi teratogenik terbesar, yaitu 0,27 pada 
konsentrasi 6 mg/mL, 0,11  pada konsentrasi 3 mg/mL, dan 0,19 pada konsentrasi 0,5 mg/mL, 
diikuti oleh ekstrak buah ketumbar dengan  nilai indeks potensi teratogenik sebesar 0,14 pada 
konsentrasi 1 mg/mL. Berdasarkan uji BST, ekstrak daun tapak liman dan ekstrak buah 
ketumbar berpotensi teratogenik. 

 
Dari hasil uji toksisitas akut diperoleh bahwa nilai LD50 ekstrak daun tapak liman dan ekstrak 
buah ketumbar > 5000 mg/kg bb. Hasil uji MTD pada ekstrak daun tapak liman menunjukkan 
bahwa persentase kehilangan praimplantasi pada kelompok ekstrak daun tapak liman dosis 
1185 mg/kg bb meningkat secara nyata (12,80%) dibandingkan dengan kelompok kontrol 
(1,59%), kematian intra uterus total pada kelompok tapak liman dosis 3750 mg/kg bb 
menunjukkan persentase terbesar (19,41%), persentase fetus hidup pada kelompok dosis 3750 
mg/kg bbmengalami penurunan terbanyak (80,59%), rata-rata bobot badan fetus kelompok 
dosis 3750 mg/kg bb cenderung paling menurun (2,04%) dibandingkan dengan kelompok 
lainnya dan persentase fetus dengan kelainan eksternal terbanyak ada pada kelompok dosis 375 
mg/kg bb (12,91%).  
 
Hasil uji MTD pada ekstrak buah ketumbar menunjukkan bahwa persentase kehilangan 
preimplantasi pada kelompok ketumbar dosis 375 mg/kg bb meningkat secara nyata (12,39%) 
dibandingkan dengan kelompok kontrol (1,59%), kematian  intra uterus total pada kelompok 
ketumbar dosis 3750 mg/kg bb menunjukkan persentase terbesar (20,94%), persentase fetus 
hidup pada kelompok dosis 3750 mg/kg bb mengalami penurunan terbanyak (79,06 %), 
persentase fetus dengan kelainan eksternal terbanyak ada pada kelompok dosis 1185 mg/kg bb 
(9,94%). Hasil uji MTD secara keseluruhan menunjukkan bahwa ekstrak daun tapak liman 
dosis 375 mg/kg bb merupakan kelompok yang paling mempengaruhi perkembangan fetus 
tikus. 
 
Hasil uji periode pendedahan menunjukkan bahwa periode C dosis 375 mg/kg bb memiliki 
rata-rata kenaikan bobot badan terendah (86,78 g), kehilangan praimplantasi terbesar adalah 
periode B dosis 375 mg/kg bb (5,17%), persentase kematian total terbesar ada pada periode B 
dosis 270 mg/kg bb (16,33%), persentase fetus hidup yang paling sedikit ada pada periode B 
dosis 270 mg/kg bb (82,96%), periode B menunjukkan penurunan rata-rata bobot badan fetus 
yang lebih nyata jika diandingkan dengan kontrol (2,24 g) terutama untuk kelompok dosis 270 
mg/kg bb (2,02 g), persentase fetus dengan malformasi terbanyak ada pada periode B 14,55%. 

Kesimpulan dari penelitian ini Brine Shrimp Test dapat digunakan sebagai metode alternatif 
untuk skrining teratogenik berdasarkan hasil pengujian terhadap lima parameter gangguan 
perkembangan dan perhitungan indeks potensi teratogenik. Skrining uji teratogenik dengan 
metode BST menunjukkan ekstrak buah ketumbar dan ekstrak daun tapak liman berpotensi 
teratogenik, ekstrak buah adas dan ekstrak kulit buah delima tidak bersifat teratogenik, 
sedangkan ekstrak rimpang kencur bersifat larvasida pada naupli Artemia salina atau 
embrioletal pada fetus. Sesuai dengan hasil BST, hasil uji pada tikus menunjukkan ekstrak 
daun tapak liman memiliki sifat teratogenik walaupun hanya teratogenik ringan. Adapun 
periode perkembangan fetus tikus yang paling rentan akibat pemberian ekstrak daun tapak 
liman adalah umur kebuntingan 12-14 hari. 
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