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ABSTRACT
Introduction: A root canal disinfectant should be antimicrobial agent effective in eliminating and
prohibiting microorganism growth with no toxicity towards periradicular tissues. Rhizophora
mucronata bark extracts have been found in previous studies to exhibit antibacterial activity.
Objectives: This study aims to determine the cytotoxicity of Rhizophora mucronata bark extracts
as an intracanal medicament.
Method: Gingival mesenchymal stem cells (GMSCs) were exposed to the Rhizophora mucronata
bark extracts at different concentrations of 0.5% (Group 1), 1% (Group 2), 2.5% (Group 3), 5%
(Group 4), 10% (Group 5), and 20% (Group 6) to assess its cytotoxic effect. In addition, there
were two control groups; one containing only the culture medium while another only with the
cells. Cell viability was assessed by 3-(4, 5-dimethylthiazol- 2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium
bromide (MTT) assay. This was done by adding MTT solution into each well after 3 minutes and
then incubating them for 4 hours. Dimethylsulfoxide (DMSO) was then added to each well and
shaken to mix. The absorbance was then measured on an ELISA plate reader with a reference
wavelength of 630 nm. The extract at that said concentration is identified to be non-toxic if the
cell viability is ≥ 50 %. Results: There was significant difference in cell viability of the GMSCs
at various concentrations of the extract. The highest cell viability was found in group of cells
which was treated with 1% concentration of Rhizopora Mucronata extract, while the with 10%
concentration Rhizopora Mucronata significantly reduced the cell viability to the lowest among
all groups. Conclusion: Rhizophora mucronata bark extracts at concentrations of 0.5%, 1%, 2.5%,
and 5% can be used safely as endodontic intracanal medicament.
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PENDAHULUAN
Perawatan saluran akar akan berhasil
baik bila mampu menghilangkan sumber
infeksi
yaitu
mengeliminasi
mikroorganisme dalam sistem saluran akar
Penggunaan obat sterilisasi saluran akar
merupakan satu kesatuan dengan perawatan

saluran akar dan merupakan salah satu faktor
keberhasilan perawatan saluran akar.1
Di
dalam
ilmu
pengetahuan
khususnya fitofarmaka dikatakan bahwa
obat tradisional adalah bahan ramuan yang
berupa bahan tumbuhan, bahan hewan,
bahan mineral, sediaan galenik (ekstrak)
atau campuran dari bahan tersebut yang

secara turun-temurun telah digunakan untuk
pengobatan berdasarkan pengobatan atau
obat tradisional. Mangrove sebagai flora
pesisir memiliki beberapa kandungan yang
dapat dimanfaatkan dalam pengobatan
alternatif. Salah satu spesiesnya adalah
Rhizophora
mucronata.
Kayu
dari
Rhizophora mucronata dapat dibelah
dengan mudah dan mempunyai nilai energi
yang tinggi sebagai kayu bakar dan batu
bara. Kariem, (2002) menyatakan bahwa
bagian kulit dan kayu batang mangrove
memiliki kandungan kimia aktif yang tinggi
termasuk tanin, karena pada bagian tersebut
terdapat floem yang bertugas menyalurkan
hasil
fotosintesis.
Tanin
memiliki
mekanisme menghambat pertumbuhan
bakteri dengan menghambat enzim
ekstraseluler mikroba dan mengambil alih
substrat yang dibutuhkan bakteri, sehingga
dapat mengakibatkan kematian pada bakteri
tersebut.2

Gambar 1. Pohon bakau besar (Rizophora
mucronata)4

Gambar 2. Batang dan akar bakau besar
(Rizophora mucronata)4
Beberapa penelitian menyebutkan
bahwa mangrove kaya akan kandungan
senyawa kimia metabolit sekunder.
Senyawa metabolit sekunder yang dapat
terkandung antara lain fraksi senyawa lipid
taktersabunkan (nonsaponifable lipid / NSL)
yaitu alkaloid, saponin, alkana, alkohol
rantai panjang dan fitosterol. Senyawa itu
selain digunakan sebagai chemical defence
bagi dirinya, juga dilaporkan memiliki
aktivitas farmakologis.5 Berikut ini adalah

beberapa senyawa metabolit sekunder yang
memiliki aktivitas farmakologis pada
tumbuhan mangrove adalah terpenoid,
alkaloid, flavanoid dan saponin. Rhizophora
mucronata atau bakau besar memiliki
beberapa senyawa yang kuat menjadi
karakteristiknya
contohnya
tanin.
Disamping tanin, Bandaranayake (2002)
juga
menyatakan
bahwa
Rhizophoramucronata mengandung zat-zat
kimia seperti alkaloid, karbohidrat, karoten,
klorofil, flavanoid, polifenol, protein,
saponin, steroid, dan triterpene. Salah satu
syarat bahan yang digunakan dalam bidang
kedokteran gigi adalah tidak toksik, tidak
mengiritasi dan harus mempunyai sifat
biokompatibilitas
atau
bahan
yang
diproduksi tidak boleh mempunyai efek
yang merugikan terhadap lingkungan
biologis baik lokal maupun sistemik.
Idealnya suatu bahan sterilisasi saluran akar
harus memiliki biokompatibilitas yang baik
terhadap jaringan. Biokompatibilitas ini
meliputi derajat sitotoksisitas, mutagenitas
dan karsinogenitas selain itu harus
mempunyai daya antimikroba.6
Penelitian ini menggunakan uji
sitotoksisitas secara in vitro karena lebih
mudah dikontrol, sistem parameter
penilaiannya
lebih
sederhana,
meminimalkan variable pembaur dan
penentuan mekanisme toksisitas lebih
spesifik. Salah satu metode untuk menilai
sitotoksisitas suatu bahan adalah dengan uji
enzimatik menggunakan pereaksi 3-(4,5dimethylthiazol2-yl)
2,5-diphenyl
tetrazolium bromide (MTT). Dasar uji
enzimatik MTT adalah dengan mengukur
kemampuan sel hidup berdasarkan aktivitas
mitokondria dari kultur sel. Uji ini banyak
digunakan untuk mengukur proliferasi
seluler secara kuantitatif atau untuk
mengukur jumlah sel yang hidup.8
Populasi baru stem sel dari gingiva
manusia yang berhasil diisolasi adalah
ginggiva mesenchymal steam cell (GMSCs).
GMSCs merupakan stem sel gingiva derivat
dari stem sel mesenkimal. GMSCs mudah
untuk diisolasi dan berproliferasi lebih
cepat, selain itu GMSCs menunjukkan
bentuk morfologi yang stabil dan tidak
kehilangan karakteristik mesenkimal stem
sel.
Selain
itu,
GMSCs
juga
mempertahankan kariotipe normal dan

aktivitas telomerase dalam jangka panjang
dan tidak tumorigenic. Dengan demikian,
ditemukan bahwa gingiva manusia dari stem
sel mesenkimal adalah sumber yang lebih
baik, dan sejumlah besar fungsi yang
kompeten dari stem sel mesenchymal dapat
dihasilkan pada jangka waktu pendek untuk
terapi sel dalam pengobatan regeneratif dan
rekayasa jaringan.9 Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui efek sitotoksisitas ekstrak
kulit batang Rhizophora mucronata sebagai
bahan medikamen saluran akar secara
invitro terhadap sel gingival mesenchymal
stem cells .
METODE DAN CARA KERJA
Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian true eksperimental.
Rancangan penelitian ini adalah post test
only control group design. Ekstrak kulit
batang spesies MANGROVE RHIZOPORA
MUCRONATA
akan
diuji
aktivitas
sitotoksisitasnya
terhadap
stem
sel
mesenkim dengan menggunakan metode
viabilitas sel. Kelompok perlakuan gingival
mesenchymal stem cells.
Tabel 1. Kelompok Perlakuan mesenchymal
stem cells
Kelompok
K0
K
P1
P2
P3
P4
P5
P6

K0

Ekstrak Kulit
Batang
R.mucronata
Kontrol media
Kontrol Sel
Bahan Uji
Bahan Uji
Bahan Uji
Bahan Uji
Bahan Uji
Bahan Uji

Konsentrasi
0%
0%
0,5%
1%
2,5%
5%
10%
20 %

Kontrol media dianggap sebagai
kontrol negatif berisi medai kultur
saja, dianggap presentas sel hidup 0%
K
: Kontrol sel merupakan kelompok
yang digunakan sebagai acuan bagi
kelompok P1-P5 (kelompok yang
diberi perlakuan). Kontrol sel adalah
kontrol positif Persentase sel
hidupnya 100% .
Kelompok P1-P6: Bahan uji yang dimaksud
adalah ekstrak rhizopora mucronata
yang dilarutkan dalam media α-MEM
:

Teknik pengambilan sampel yang
digunakan ialah simple random sampling.
Seluruh gingival mesenchymal stem cells
dapat digunakan sebagai sample (Sudibyo,
2008). Bahan dalam penelitian ini adalah
Akuades steril, kulit batang Rhizopora
mucronata,
etanol
96%,
gingival
mesenchymal stem cells (GMSCs) , media αMEM, MTT, DMSO, FBS 20%.
Persiapan ekstrak kulit batang Rhizopora
mucronata.
Dilakukan
pembuatan
ekstrak
Rhizopora mucronata dengan metode
maserasi menggunakan pelarut etanol 96%.
Proses Maserasi dilakukan selama 3 hari dan
setiap 1x24 jam dilakukan pengambilan
filtrat menggunakan corong buchner dan
pompa vacuum. Filtrat yang telah berhasil
dikumpulkan
kemudian
dipekatkan
menggunakan rotary evaporator hingga
didapatkan hasil akhir ekstrak berupa
padatan sebesar 20gram .
Tahapan pembuatan konsentrasi ekstrak
Rhizopora mucronata.
Ekstrak Rhizopora mucronata dibuat
dalam 5 konsentrasi yang berbeda, yakni
0,5%, 1%, 2,5%, 5%, 10% dan 20% dengan
menggunakan pelarut medium α-MEM.
Untuk mendapatkan konsentrasi 20%
caranya adalah dengan memasukkan 40
gram ekstrak Rhizopora mucronata ke
dalam
tabung
pertama
kemudian
ditambahkan medium α-MEM sebanyak
200ml. Setelah itu dilakukan sentrifuse
sebanyak 3 kali agar ekstrak dan medium
menjadi homogen dan akan nampak
supernatan dan endapan yang terpisah.
Tahap berikutnya adalah pembuatan
konsentrasi
selanjutnya
dengan
menggunakan metode pengenceran dari
konsentrasi sebelumnya. Sehingga pada
tahap akhir diperoleh 200ml campuran
pelarut medium α-MEM dan ekstrak dalam
tabung kelima kemudian diambil sebanyak
100ml untuk dibuang .
Tahapan persiapan sel.
Mencairkan kultur sel induk yang
beku, membuang supernatan sehingga
tersisa endapan di dasar yang kemudian
disuspensikan ke media α-MEM dan fetal

bovine serum 20%. Sel yang dimasukkan ke
dalam tiap sumur (well plate) perlakuan 25x104 sel. Pengenceran dilakukan dengan
media α-MEM sampai diperoleh sel dengan
kepadatan 2-5x104 sel/well. Pengukuran
kepadatan
sel
dilakukan
dengan
menggunakan hemocytometer.
Tahap perlakuan.
Setelah dilakukan inkubasi diamati
terlebih dahulu jumlah sel yang tertanam
dalam microplate apakah sudah cukup untuk
diberi perlakuan. Apabila didapatkan jumlah
sel sudah cukup maka dilakukan pemberian
ekstrak Rhizopora mucronata dengan
konsentrasi 0,5%, 1%, 2,5%, 5%, 10%, dan
20%. Larutan ekstrak yang telah dilarutkan
dalam medium α-MEM dimasukkan ke
dalam setiap sumuran sebesar 200µl. Namun
sebelumnya bahan uji tersebut disterilkan
dengan kertas saring berpori 0,45µm
(Yunus, 2012). Terdapat 3 jenis variabel
yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu
kontrol sel (200µl sel dan media), kontrol
media (200µl media), dan sampel dengan
beragam konsentrasi (200µl ekstrak yang
dilarutkan
dalam
media).
Setelah
itu,dilakukan inkubasi pada sel selama 24
jam dalam inkubator 370C, CO2 5% .
Tahap pengamatan dan pembacaan hasil
perlakuan.
Untuk
melakukan
pembacaan
sebelumnya media harus dibuang dan dicuci
dengan PBS satu kali. Kemudian reagen
garam tetrazolium (MTT) dilarutkan dalam
PBS Phosphate Buffer Saline 5mg/ml
diteteskan pada setiap sumuran termasuk
kontrol media sebanyak 25 µl dan diinkubasi
selama 4 jam pada suhu 370C, dengan aliran
CO2 5%. Apabila formazan telah terbentuk
dengan jelas selanjutnya pada setiap
sumuran
ditambahkan
DMSO
(Dimethylsulfoxide)
absolut
sebanyak
200µl. DMSO berperan sebagai reagen
stopper. DMSO diaduk dengan plate shaker
sampai kristal formazan terlarut. Plate
dibungkus dengan kertas aluminium foil dan
diletakkan di tempat gelap pada temperatur
370C selama 12 jam .
Proses pembacaan menggunakan alat
ELISA reader dengan panjang gelombang
595nm. Tahapan yang dilakukan adalah
dengan membuka plate setelah 12 jam dan

memasukkan microplate ke dalam ELISA
reader untuk mengukur optical densitas/
absorbansinya. Besar absorban yang
ditunjukkan
oleh
setiap
sumuran
menunjukkan jumlah sel hidup(viabilitas
sel) dalam kultur media.
Persentase viabilitas sel dihitung dengan
rumus:8
Viabilitas sel
(% sel hidup)

= OD kelompok perlakuan x 100%
OD kelompok kontrol sel

Sitotoksisitas sel = 100% - % jumlah sel yang
hidup

Hasil perhitungan dikatakan tidak
toksik apabila persentase dari jumlah sel
yang hidup > 50% dan toksik bila persentase
jumlah sel yang hidup < 50%.
Analisis Data. Data dianalisis dengan
uji statistik analitik menggunakan program
SPSS 17.0. Pada penelitian ini kedua
variabel adalah variabel interval, sehingga
didapatkan skala data numerik. Skala data
numerik memungkinkan dilakukan uji
statistik parametrik dengan syarat yang
harus terpenuhi yaitu, distribusi datanya
normal dan varians datanya homogen.
Distribusi data dapat diuji dengan uji
normalitas data
dengan Shapiro-wilk
(sampel <50), sedangkan varians data diuji
dengan uji homogenitas (Levene’s Test).
Dilakukan uji hipotesis, distribusi data tidak
normal, data diuji dengan uji statistik non
parametrik Kruskal-Wallis, dilanjutkan
dengan uji Mann Whitney.
HASIL
Hasil pembacaan ELISA reader uji pada
kultur gingival mesenchymal stem cell
berupa optical density (OD). Optical
Density dari uji sitotoksisitas dikonversikan
ke dalam rumus persentase kehidupan sel,
maka didapatkan persentase kehidupan /
viabilitas sel untuk masing-masing sumuran.
Semakin tinggi persentase viabilitas suatu
sumuran menujukkan semakin banyak sel
yang hidup pada sumuran tersebut
Persentase
rata-rata
masing-masing

kelompok perlakuan ditunjukkan pada tabel
2.
Tabel 2. Rata-rata dan standar deviasi
viabilitas gingiva mesenchymal stem cel
Kelompok
Perlakuan
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Rata-Rata
128.80000
129.16667
40.76667
22.70000
19.76667
31.73333

Standar
Deviasi
18.649129
25.769814
6.092892
6.200000
11.266913
10.375131

Kontrol
media
diasumsikan
memiliki nilai persentase viabilitas 0%,
sedangkan kontrol sel diasumsikan memiliki
nilai persentase viabilitas 100%. Penelitian
ini menggunakan taraf signifikansi 95%
(p<0,05%), yang diolah dengan program
SPSS 17.0.
Gambar 3. Grafik rata-rata viabilitas sel

Pada gambar 3. menujukkan nilai viabilitas
sel tertinggi adalah kelompok sel dengan
pemberian ekstrak Rhizopora Mucronata
dengan konsentrasi 1%. Sedangkan
viabilitas sel terendah terjadi pada kelompok
sel yang diberi ekstrak Rhizopora
Mucronata dengan konsentrasi 10%.
Uji normalitas pada penelitian ini
dilakukan dengan uji Shapiro-Wilk karena
jumlah sampel kurang dari 50. Nilai
signifikansi kelompok perlakuan P1, P2, P3,
P4, P5, P6 pada penelitian ini lebih besar dari
0,05 (p>0,05) sehingga distribusi data pada
penelitian ini dapat dinyatakan normal dan
akan dilanjutkan dengan uji homogenitas. .
Syarat homogenitas adalah p>0,05. Dari
hasil uji homogenitas, didapatkan p=0,029,

dapat disimpulkan bahwa variasi data antar
kelompok pada penelitian ini tidak
homogen. Selanjutnya dilakukan uji
hipotesis non parametrik Kruskal Wallis,
menunjukkan bahwa ada perbedaan
viabilitas sel yang bermakna antar kelompok
perlakuan. Untuk melihat perbedaan
viabilitas sel pada masing-masing kelompok
perlakuan dilakukan uji Man Whitney, hasil
uji diketahui bahwa perbedaan viabilitas sel
tidak bermakna terjadi antara kelompok
kontrol sel dengan semua kelompok
perlakuan.
PEMBAHASAN
Sterilisasi intrakanal merupakan
bagian integral dalam perawatan saluran
akar dan dianggap penting bagi keberhasilan
perawatan. Pemberian obat-obatan saluran
akar digunakan dengan tujuan untuk
mengeliminasi bakteri yang tidak dapat
dihilangkan
dengan
proses
chemomechanical seperti bakteri Enterococcus
faecalis.. Saat ini banyak dikembangkan
penggunaan tanaman sebagai alternatif,
mengingat
sifat
resistensi
bakteri
Enterococcus faecalis dan beberapa
kelemahan dari obat-obatan saluran akar
terdahulu.10
Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah gingival mesenchymal
stem cells karena sel ini sangat sensitive
terhadap agen toksik dan memiliki potensi
proliferasi yang tinggi.9
Pada gambar 1 menujukkan nilai
viabilitas sel tertinggi adalah kelompok sel
dengan perlakuan P2, yaitu kelompok sel
dengan pemberian ekstrak Rhizopora
Mucronata dengan konsentrasi 1%.
Sedangkan viabilitas sel terendah terjadi
pada kelompok perlakuan P5, yaitu
kelompok sel yang diberi ekstrak Rhizopora
Mucronata dengan konsentrasi 10%. . Hal ini
menunjukkan seiring dengan meningkatnya
konsentrasi maka derajat sitotoksitasnya
akan bertambah dan viabilitas selnya akan
menurun. Pada penelitian ini menunjukkan
bahwa ekstrak Rhizopora mucronata
konsentrasi 10% sudah memiliki efek
toksik. Hasil dari nilai absorbansi yang
dibaca pada spektrofotometer kemudian
dikonversikan ke dalam persentase viabilitas
sel. Perhitungan viabilitas sel gingival

mesenchymal stem cells > 50% maka bahan
uji dinyatakan tidak toksik namun bila
persentase viabilitas sel mesenchymal stem
cells < 50% dinyatakan bersifat toksik .
Hasil menunjukkan bahwa semakin
tinggi tingkat konsentrasi
Rhizophora
mucronata semakin meningkat pula
persentase kematian gingival mesenchymal
stem cells . Pengaruh yang ditimbulkan
terhadap viabilitas sel gingival mesenchymal
stem cells berupa perubahan permeabilitas
membran sel. Freshney menyebutkan bahwa
efek sitotoksik dari sitotoksin dapat
menyebabkan
terjadi
perubahan
permeabilitas membran sel atau kerusakan
integritas membran sel sehingga membran
selnya bisa ditembus oleh trypan blue.
Kerusakan pada membran sel dapat
menyebabkan sel menjadi non viabel, dan
selanjutnya dapat menyebabkan kematian
sel. Pada sel yang non-viabel membran
selnya bisa ditembus oleh trypan blue
sedangkan sel yang viabel memiliki
membran sel yang impermiabel terhadap
trypan blue. Jadi semakin besar pengaruh
yang ditimbulkan akan mengakibatkan
semakin banyak sel mati, yang juga berarti
persentase kematian sel semakin meningkat.
Terdapat beberapa motif biokimiawi yang
diduga memperantarai kematian sel, hal ini
dapat menjelaskan terjadinya kematian sel
sehubungan dengan sitotoksisitas suatu
bahan. Motif biokimia tersebut antara lain:
1)Penipisan
kadar
ATP
(Adenosin
Triphosphate). Enzim dehidrogenase adalah
salah satu enzim yang berperan dalam
pembentukan ATP ,yaitu suatu bentuk
energi yang sangat dibutuhkan oleh sel
untuk berbagai aktivitas fungsional sel. Jika
enzim dehidrogenase tidak aktif akibat efek
sitotoksik suatu sitotoksin, maka ATP
berkurang, aktivitas sel terganggu, sehingga
dapat mengakibatkan kematian sel. 2)Defek
pada membran sel. Kerusakan membran
atau hilangnya permeabilitas membran
selektif merupakan gambaran umum jejas
sel. Defek ini bisa mempengaruhi
mitokondria yang merupakan tempat untuk
memproduksi ATP. Aktivitas fungsional
gingival mesenchymal stem cells yaitu
berproliferasi maupun memproduksi matriks
ekstra seluler dan fibronektin, sehubungan
dengan proses perbaikan jaringan gingiva,
akan terganggu jika paparan sitotoksin

menyebabkan sel mengalami jejas yang
ireversibel atau mengakibatkan sel non
viabel. Hal tersebut disebabkan oleh karena
seluruh mekanisme seluler merupakan
proses yang saling berkaitan, jika salah satu
komponen sel mengalami jejas, maka semua
aktivitas sel akan terpengaruh, termasuk
diantaranya proses perbaikan jaringan,
dimana proses ini membutuhkan regenerasi
sel yang mengalami jejas.. Sel tetap viabel
jika paparan tidak bersifat sitotoksik,
sehingga aktivitas fungsional sel tidak akan
mengalami gangguan.11,16,17,18,19
Terdapat korelasi antara konsentrasi
larutan uji dengan sitotoksisitasnya. Seiring
dengan bertambahnya konsentrasi, jumlah
sel yang mati semakin banyak. Hal ini
mengakibatkan semakin tinggi konsentrasi
larutan 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.
Menurut beberapa penelitian yang
telah dilakukan dijelaskan bahwa kulit
batang Rhizophora mucronata memiliki
senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri
seperti tanin, alkaloid, saponin, flavonoid,
dan terpenoid. Beberapa senyawa aktif dari
kulit batang Rhizophora mucronata
memiliki efek sitotoksik yang dapat
mengakibatkan kematian sel .3,4,7
Tanin memiliki efek sitotoksik yang
ditunjukkan dengan inhibisi aktivitas
proteosome di nukleus. Fungsi penting
proteosom adalah untuk proliferasi
Hambatan pada aktivitas proteosome akan
menghambat proliferasi sel dan pada
akhirnya dapat menyebabkan kematian
sel.3,4,7,12
Flavonoid merupakan senyawa yang
juga memiliki efek sitotoksik. Efek
sitotoksik flavonoid ditunjukkan dengan
kemampuannya dalam menghambat DNA
topoisomerase yang ada di dalam nukleus.
Topoisomerase bertanggung jawab terhadap
replikasi, transkripsi, dan rekombinasi
DNA. Hambatan yang terjadi pada DNA
topoisomerase
akan
menyebabkan
kerusakan double strand DNA permanen
serta proses replikasi dan transkripsi DNA
juga terhambat. Pada akhirnya proses

proliferasi dan differensiasi sel juga akan
terhambat dan terjadi apoptosis.
Saponin
dapat
menimbulkan
toksisitas pada sel karena efek yang
diberikan pada reseptor kematian pada
membran sel mitokondria. Hal ini akan
menyebabkan mitokondria melepaskan
faktor –faktor, seperti caspase yang mampu
menginduksi terjadinya apoptosis.12,13
KESIMPULAN
Simpulan yang diperoleh dari
penelitian secara in vitro ini adalah:
peningkatan konsentrasi ekstrak kulit
batang Rhizopora mucronata menyebabkan
peningkatan persentase kematian sel
gingival mesenchymal stem cells , namun
pada konsentrasi terapeutik (0,5% , 1%,
2,5% dan 5%) tidak menimbulkan efek
sitotoksik terhadap viabilitas sel gingival
mesenchymal stem cells .
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