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Studi Keamanan Pemberian Fraksi 
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Ekor Panjang (Macaca fascicularis)
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Fraksi protein bioaktif DLBS1033 yang berasal dari Lumbricus rubellus memiliki efek trombolisis, fibrinolisis, dan 
fibrinogenolisis. Pada pengujian ini, diteliti efek keamanan fraksi protein bioaktif DLBS1033 yang diberikan pada 
monyet ekor panjang sehat (Macaca fascicularis). Hasil pengujian terhadap Whole Blood Clot Lysis Time (WBCLT) 
menunjukkan bahwa pemberian DLBS1033 menghasilkan bekuan darah yang lebih kecil dengan konsistensi yang 
lebih lunak dibandingkan dengan kontrol. Selain itu, volume serum yang teramati pada kelompok perlakuan de-
ngan DLBS1033 lebih besar dari nilai kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa DLBS1033 memberikan clot-dissolving 
effect atau dikenal juga sebagai efek trombolisis. Dalam aspek keamanan, DLBS1033 tidak memberikan pengaruh 
yang nyata terhadap parameter-parameter waktu protrombin, jumlah trombosit, kadar glukosa, dan kadar trigli-
serida. Pemberian fraksi protein bioaktif DLBS1033 juga tidak berpengaruh terhadap perubahan berat badan mo-
nyet ekor panjang yang menunjukan bahwa pemberian dalam dosis tinggipun tidak mempengaruhi metabolisme 
monyet sehat. Pemberian DLBS1033 terlihat aman, tidak toksik, tidak mempengaruhi nilai normal parameter-pa-
rameter hematologi yang diuji, dan secara umum tidak mengganggu kesehatan monyet perlakuan.

ABSTRAK

PENDAHULUAN

Penyakit kardiovaskular termasuk di dalamnya 
penyakit serebrovaskular merupakan salah 
satu penyebab kematian tertinggi di dunia. 
Data WHO memperkirakan 17,5 juta orang 
meninggal karena kasus kardiovaskular di ta-
hun 2005 yang mewakili sekitar 30% dari ke-
matian di seluruh dunia. Di antara kasus terse-
but, diperkirakan 7,6 juta meninggal karena 
penyakit jantung koroner dan 5,7 juta me-
ninggal karena stroke. Lebih dari 80% kema-
tian tersebut terjadi di negara-negara dengan 
penghasilan rendah dan sedang, termasuk di 
Indonesia (Http://www.who.int). 

Cacing tanah (Lumbricus rubellus) diyakini 
memiliki berbagai macam manfaat untuk 
dunia obat-obatan. Komponen cacing tanah 
memiliki efek trombolisis, fibrinolisis, dan fi-

brinogenolisis yang berguna bagi pengobatan 
kardiovaskular termasuk serebrovaskular.1-6 
Penggunaan bahan alam sebagai bahan dasar 
obat-obatan telah semakin meluas dalam 
dunia medis. Dalam penelitian ini, digunakan 
fraksi protein bioaktif DLBS1033 yang berasal 
dari Lumbricus rubellus yang diproses dengan 
cara khusus sehingga memberikan karakteris-
tik tertentu. Studi sebelumnya menunjukkan 
bahwa fraksi bioaktif protein DLBS1033 mem 
unyai efek antitrombosis dan trombolisis.7 

Dalam pengujian ini, diteliti lebih jauh aktivi-
tas dan keamanan dari fraksi protein bioaktif 
DLBS1033 pada monyet ekor panjang sehat 
(Macaca fascicularis). 

METODOLOGI PENELITIAN

Bahan dan Alat Pembuatan Fraksi Protein Bio-
aktif DLBS1033  


