
DENDRIMER SEBAGAI SISTEM PENGHANTARAN OBAT KANKER 

Kanker dan Kemoterapi 

Kanker merupakan pertumbuhan sel yang tidak normal atau terus menerus dan tidak 

terkendali. Pertumbuhan yang tidak normal pada sel mengakibatkan kerusakan jaringan di 

sekitar kanker dan dapat menjalar ke tempat lain yang berada jauh dari tempat asalnya 

(metastasis). Sel kanker dapat bersifat ganas dan menyebabkan kematian. Penyakit kanker 

merupakan penyakit yang menjadi salah satu ancaman utama terhadap kesehatan karena 

merupakan penyebab kematian kedua setelah penyakit jantung dan pembuluh darah. Setiap 

tahunnya sekitar 7,6 juta orang di seluruh dunia meninggal karena kanker. WHO 

memperkirakan bahwa 84 juta orang meninggal akibat kanker dalam rentang waktu 2005 

sampai dengan 2015 di seluruh dunia (WHO 2008). 

Data Global action against cancer (2005) dari WHO (World Health Organization) 

menyatakan bahwa kematian akibat kanker dapat mencapai angka 45% dari tahun 2007 

hingga 2030, yaitu sekitar 7,9 juta jiwa menjadi 11,5 juta jiwa kematian. Berdasarkan 

Riskesdas 2007, prevalensi kanker di Indonesia adalah 4,3 per 1.000 penduduk. Di Pulau 

Jawa, kurang lebih 500.000 penderita kanker terdiagnosis setiap tahunnya. 

Kanker terjadi akibat adanya karsinogenesis yang memiliki proses multistage 

(Brunner, 2002): 

 

1. Inisiasi 

 

Gambar 1. Tahap inisiasi terjadinya kanker (Brunner, 2002) 



2. Karsinogenesis (promotion) 

Karsinogen mengubah atau faktor lain mengubah lingkungan untuk mendukung 

pertumbuhan populasi sel neoplastik lebih dari sel normal. Faktor pendorong karsinogenik 

adalah usia, jenis kelamin, faktor pertumbuhan, dan iritasi kronik. Proses promotion adalah 

proses yang reversibel.  

3. Progression yang mengarah ke peningkatan proliferasi sel akibat perubahan genetik yang 

lebih lanjut. Unsur penting pada tahap ini yaitu invasi tumor ke jaringan lokal dan 

pengembangan metastatis.  

Beberapa obat dan hormon yang digunakan untuk pengobatan bersifat karsinogenik, 

seperti steroid anabolik yang dapat menyebabkan kanker hepar, obat imunosupresan 

(siklosporin, azatioprin) yang dapat menyebabkan kanker kulit dan limfoma, dan beberapa 

obat lainnya. Kemoterapi merupakan salah satu terapi untuk kanker dengan menggunakan 

preparat antineplastik sebagai upaya untuk membunuh sel tumor melalui pengangguan fungsi 

dan reproduksi sel. Rute pemberian sediaan untuk kemoterapi dapat melalui peroral dalam 

bentuk tablet atau kapsul dan parenteral berupa injeksi atau infus dengan interval pemberian 

bergantung pada jenis kanker. Kemoterapi dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan 

atau melenyapkan tumor untuk meringankan gejala kanker seperti rasa sakit (kemoterapi 

paliatif), untuk mencegah kemunculan kembali sel kanker setelah pembedahan atau terapi 

radiasi  untuk mengontrol tumor (kemoterapi adjuvant), dan untuk mengurangi tumor 

sehingga mudah diangkat yang diberikan sebelum operasi (kemoterapi neo-adjuvant) 

(Brunner, 2002).  

Dendrimer 

Dendrimer adalah makromolekul yang memiliki struktur nano, berbentuk globular, 

memiliki monodispersitas dalam ukuran, dan gugus fungsional pada permukaannya. 

Dendrimer berasal dari bahasa Yunani yaitu dendron yang bermakna pohon dan meros yang 

berarti cabang. Hal ini sesuai dengan bentuk dari unit polimer ini yang bercabang seperti 

pohon. Komponen pertama yang memiliki struktur dendritik dilaporkan oleh Vogtle dan tim 

pada tahun 1970. Berikut ini adalah gambar dari dendrimer (Tomalia, 1985): 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bentuk dan Struktur Dendrimer (Tomalia, 1985) 

Dendrimer dibentuk dari atom awalan, misalnya nitrogen, kemudian karbon atau 

unsur-unsur lainnya ditambahkan secara berulang melalui reaksi kimia sehingga 

menghasilkan struktur sferis yang bercabang. Pada saat proses pengulangan penambahan 

karbon atau unsur lainnya tersebut, lapisan dendrimer secara berturut-turut bertambah dan 

struktur sferis akan semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan. Jumlah cabang pada 

dendrimer meningkat secara eksponensial membentang dari inti hingga ke tepi. Percabangan 

akan berhenti ketika halangan sterik berhenti untuk pertumbuhan cabang selanjutnya. 

Karakteristik dendrimer bergantung pada ukuran, tingkat generasi, dan gugus-gugus 

permukaannya yang meningkat seiring dengan meningkatnya generasi dendrimer (Jain et al, 

2010).  

Dendrimer memiliki struktur tersusun rapat, berbentuk bulat, bersifat sferis, 

memiliki kelarutan yang tinggi dalam air, reaktifitas yang tinggi, dan memiliki sifat 

monodispersi. Sifat-sifat tersebut yang membedakan dendrimer dengan polimer linear. Selain 

itu, dendrimer disintesis secara bertahap dengan beberapa pengulangan (Narayan et al, 2010). 

Dendrimer memiliki tiga komponen dasar dalam strukturnya, yaitu inti (core), bagian dalam 

(interior) yang terdiri dari unit percabangan yang berulang, dan gugus fungsional pada 

permukaan dendrimer. Monomer yang terikat pada gugus inti (G0) disebut dengan generasi 1 

(G1), cabang yang terikat pada G1 dendrimer disebut dengan generasi 2 (G2), dan seterusnya 

(Tomolia, 2005). 

 

 



Gambar 3. Komponen Dendrimer (Tomolia, 2005) 

Fungsi dan Pemanfaatan Dendrimer 

 Dendrimer dimanfaatkan sebagai nanocarrier dalam dunia kesehatan. Dendrimer 

dimanfaatkan dalam penghantaran obat, terapi gen, terapi tumor, bahkan digunakan untuk 

tujuan diagnostik. Dendrimer memegang peranan penting dalam penghantaran obat 

berdasarkan kemampuannya untuk meningkatkan kelarutan, permeabilitas molekul obat dan 

juga membantu perancangan formulasi obat lepas terkendali (Nanjwade, 2009). 

 Dendrimer dapat diaplikasikan sebagai pembawa yang efektif pada sistem 

penghantaran obat. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan yaitu, dendrimer yang 

dirancang dengan tepat dapat menghasilkan kelarutan, dan kapabilitas biologis yang baik. 

Selain itu, dendrimer menghasilkan struktur perlindungan yang baik. Dendrimer dalam sistem 

penghantaran obat dapat digunakan sebagai agen penyalut untuk melindungi atau 

mendistribusikan obat ke sel spesifik atau sebagai alat pelepasan untuk agen biologis aktif. 

Struktur makromolekuler dendrimer menghasilkan karakteristik polivalen yang dapat 

menghasilkan interaksi polivalen dengan reseptor dan tempat berikatan yang lebih tinggi 

aktivitasnya dibandingkan molekul yang kecil (Nanjwade, 2009). 

 Dendrimer juga dapat digunakan sebagai imaging agent dalam teknologi diagnostik. 

Amerika menggunakan dendrimer fosfonat sebagai imaging agent pada sistem skeletal 

mamalia. Dendrimer menghasilkan pengikatan spesifik kemudian digunakan MRI (Magnetic 

Resonance Imaging) untuk mendeteksi keberadaan dendrimer (Nanjwade, 2009). 

Keuntungan Dendrimer 

Dendrimer berukuran kecil antara 1-100 nm. Ukuran nano ini membuat dendrimer 

kurang rentan terkena uptake dari reticuloendhothelia system (RES). Dendrimer memiliki 

indeks polidipersitasnya yang rendah karena kontrol yang ketat selama sintesis. Ketika 

kerapatan cabang meningkat, maka cabang yang paling luar mengatur dirinya menutupi 

kerapatan yang rendah dari inti dalam bentuk sferis sehingga kerapatan permukaan luar 

menyediakan ruang kosong pada bagian inti, bagian ruang yang kosong ini dapat 

dimanfaatkan dalam menjerap obat. Gugus-gugus fungsi yang terdapat pada permukaan 

dendrimer dapat dimanfaatkan untuk mengikat ligan dalam hal penghantaran obat tertarget. 

Dendrimer juga dapat dimodifikasi sebagai stimulant responsif dalam pelepasan obat, 

dendrimer dapat meningkatkan permeabilitas dan efek retensi yang dapat digunakan untuk 



penghantaran obat tertarget sel tumor. Secara fisik ukuran partikel dendrimer mirip dengan 

polimer-polimer biologis penting seperti DNA (Garg et al, 2011). 

Dendrimer yang dapat larut dalam pelarut organik memiliki gugus-gugus reaktif 

pada permukaannya yang dapat dimodifikasi sehingga dapat mengontrol ukuran, berat 

molekul dan sifat percabangan dari dendrimer. Dendrimer memiliki sifat unik karena 

berbentuk sferis mirip bola atau globul yang memiliki rongga internal (internal cavity) pada 

bagian percabangannya. Hal ini menyebabkan dendrimer dapat mengenkapsulasi/menjerat 

molekul asing ke dalam rongga internal tersebut. Ketika dendrimer membawa obat yang 

terenkapsulasi ke tempat aksinya, maka obat tersebut harus dilepaskan untuk mencapai 

bioaktivitasnya. Struktur interior dendrimer yang sferik dengan adanya banyak percabangan 

dapat mencegah pelepasan obat sebelum mencapai tempat aksinya. Pelepasan obat 

terenkapsulasi dari dendrimer terjadi melalui degradasi dendrimer pada kondisi aqueous 

(Sampathkumar and Yarema, 2007). 

Dendrimer memiliki sifat biokompatibilitas dan nonimunogenik yang tinggi. Sifat 

inilah yang menjadi dasar pembuatan dendrimer, sehingga memungkinkan untuk dilakukan 

sintesa berbagai macam komposit dendrimer nanopartikel untuk aplikasi biomedis. Sintesa 

nanokomposit logam dendrimer keberadaannya telah menyebar. Contoh nanokomposit yang 

sering digunakan adalah tembaga, emas, perak, platinum, dan palladium dengan 

menggunakan dendrimer sebagai template (Esumi et al, 2003). Selain itu dendrimer memiliki 

sifat nontoksik dan mampu melewati membran biologis (biopermeabel), sehingga 

memungkinkan dendrimer sebagai pembawa obat untuk berada dalam sirkulasi sistemik 

selama waktu yang dibutuhkan untuk dapat memberikan efek klinis dan mencapai sel target 

(Kumar et al, 2010). 

Contoh Aplikasi Dendrimer sebagai Sistem Penghantaran Obat dalam Sediaan Farmasi 

Saat ini, kompleks dendrimer-obat atau konjugat telah meningkat dalam rute yang 

berbeda pada sistem penghantaran obat, seperti intravena/intraperitoneal/intratumoral, oral, 

transdermal, dan okular seperti pada tabel 1 dan tabel 2. Sebelum mengaplikasikan dendrimer 

pada uji klinik dan preklinik perlu dipertimbangkan rute yang paling cocok untuk formulasi 

dendrimer-obat dan keamanan serta keuntungan pemberian dalam formulasi rute ini. 

Biodistribusi dan farmakokinetik adalah kunci dari uji klinik aplikasi ini (Cheng, 2007). 



 

 

Tabel 1. Aplikasi Dendrimer pada Penghantaran Obat Intravena/Intraperitoneal/Intratumoral 

(Cheng, 2007) 

Rute intravena adalah metode yang tercepat dan paling sederhana untuk 

penghantaran obat menuju sirkulasi sistemik. Kelarutan dalam air yang rendah pada berbagai 

obat, khususnya obat antikanker, membatasi aplikasi pemberian uji klinik intravena. 

Pemberian intravena pada obat-obat ini menghasilkan beberapa efek samping seperti 

hemolisis dan phlebitis. Banyak upaya telah dilakukan untuk mengembangkan formulasi baru 

yang cocok untuk rute intravena, diantaranya formulasi dendrimer-obat yang menarik 



perhatian sebagai salah satu sistem penghantaran yang berkembang. Perlu ditunjukkan baik 

pemberian intraperitoneal dan intratumoral obat antikanker dapat meningkatkan paparan sel 

kanker dalam rongga peritoneum atau langsung ke obat dan meminimalkan potensi efek 

toksik pada organ internal. Dendrimer juga telah terbukti cocok untuk rute pemberian ini 

(Cheng, 2007). 

Sebelum aplikasi dendrimer diusulkan melalui rute intravena, ada baiknya 

mempertimbangkan biodistribusinya dalam tubuh dan berhati-hati bahwa bahan-bahan buatan 

tidak akan menginduksi toksisitas atau imunogenisitas karena sebagian besar dendrimer tidak 

untuk penggunaan farmasetik. Beberapa penelitian telah menyelidiki toksisitas umum 

dendrimer setelah pemberian intravena. Sebuah studi melaporkan bahwa baik perubahan 

perilaku atau penurunan berat badan tikus diamati selama 2 jam setelah injeksi dengan 

dendrimer PAMAM kationik dosis 45 mg/kg G3, G5, dan G7. Penelitian lain memberikan 

dendrimer anionik PAMAM (G3.5) untuk tikus C57 dengan tumor B16F10 pada dosis harian 

95 mg/kg dan menemukan tidak ada perubahan berat badan yang merugikan selama periode 

percobaan secara keseluruhan. Penyuntikkan pegylated melamin dendrimer ke tikus jantan 

C3H pada dosis yang berbeda, tidak ada perubahan yang signifikan pada kadar nitrogen urea 

atau transaminase. Ketika pegylated poli (ester) polimer dendritik disuntikkan ke tikus 

dengan dosis 1,3 g/kg, tidak ada perubahan patologi organ yang ditemukan. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pemberian dendrimer dirute konvensional ini aman dan biokompatibel 

(Cheng, 2007). 

  



 

Tabel 2. Aplikasi Dendrimer pada Penghantaran Obat Oral/Transdermal (Cheng,2007) 

Mekanisme Dendrimer sebagai Sistem Penghantaran Obat kanker 

Sistem penghantaran obat dengan pembawa dendrimer dapat meningkatkan 

bioavailabilitas dan efek terapi obat-obat yang kelarutannya rendah. Gugus fungsi permukaan 

dendrimer dapat dimodifikasi untuk mengatur sitotoksitas dan distribusinya melewati barrier 

biologis. Terapi kanker membutuhkan bahan pembawa yang dapat menghantarkan obat tepat 

ke sel kanker karena sifat dari sel kanker yang dapat mengalami metastatis. Salah satu 

pembawa yang dapat dikembangkan adalah dendrimer yang dibentuk dari sekelompok 

polimer tiga dimensi berukuran nano. Kemampuan dendrimer sebagai penghantar obat 

didasarkan pada kemampuannya untuk meningkatkan kelarutan, permeabilitas molekul obat, 

dan membantu formulasi obat controlled release (Markatou et al, 2007).  



Dendrimer dapat meningkatkan permeabilitas dan efek retensi yang dapat 

menjadikannya sebagai penghantar obat tertarget pada target sel kanker (Garg et al, 2011). 

Selain itu dendrimer memiliki sifat nontoksik dan mampu melewati membrane biologis 

(biopermeabel), sehingga memungkinkan dendrimer sebagai pembawa obat untuk berada 

dalam sirkulasi sistemik selama waktu yang dibutuhkan untuk dapat memberikan efek klinis 

dan mencapai sel target (Kumar et al, 2010). Telah dibuktikan dari percobaan-percobaan 

yang menunjukkan bahwa penggunaan dendrimer dirute konvensional ini aman dan 

biokompatibel (Cheng, 2007). 

Polimer kationik termasuk dendrimer menginduksi pembentukan lubang pada 

membran sel yang menyebabkan nanopartikel dapat masuk kedalam sel. Ukuran dendrimer 

menentukan mekanismenya melewati membran sel dimana dendrimer generasi 1 dan 2 

melewati sel melalui mekanisme transport paraseluler, sedangkan dendrimer generasi 3-5 

menembus membran sel melalui mekanisme transport  transeluler (endositosis) (Caminade et 

al, 2011). 

 

Gambar 4. Mekanisme dendrimer menembus memran sel (Caminade et al.,2011) 

Pengikatan dendrimer dengan molekul obat dilakukan dengan tiga cara, yaitu 

enkapsulasi, interaksi kovalen, dan interaksi elektrostatik (Markatou et al, 2007). 

a. Enkapsulasi 

Enkapsulasi obat menggunakan sebagian eksterior dendrimer atau interaksi antara 

dendrimer dan obat untuk menjebak obat dalam dendrimer. Maciejewski 

memperkenalkan konsep enkapsulasi molekul tambahan ke struktur berbentuk seperti 

telur. Sistem seperti ini dapat digunakan untuk menjebak obat dan memberikan 



penghantaran terkendali. Studi awal dendrimer sebagai sistem penghantaran potensial 

terfokus pada merk misel sebagai unimolekuler dan ‘dendritic box’ untuk enkapsulasi 

molekul obat non-kovalen. Sebagai contoh, dalam studi awal, DNA adalah kompleks 

dengan dendrimers PAMAM untuk aplikasi pengiriman gen, dan obat-obatan hidrofobik 

dan molekul dimasukkan ke dalam berbagai core dendrimer (Sakhtivel,  2003). 

Keuntungan menggunakan misel unimolekuler dendritik daripada misel polimer 

konvensional adalah struktur misel dipertahankan pada berbagai konsentrasi karena 

segmen hidrofobik kovalennya saling terhubung. Meskipun pengenalan menstabilkan 

PEO rantai di pinggiran dendrimer memperluas ruang lingkup dendritik unimolekuler 

misel untuk memasukkan obat antikanker seperti 5-fluorouracil metotreksat dan 

doxorubicin dan dapat memperlambat laju pelepasan obat sampai batas tertentu. Sebuah 

pendekatan baru yang menjanjikan untuk mengendalikan pelepasan obat dari 

kompartemen misel enkapsulasi melibatkan penggunaan hibrida dari PEO dan 

dendrimers dengan kelompok asetil hidrofobik pH-sensitif pada pinggiran dendrimer 

(Babu, 2010). 

b. Kovalen 

Pendekatan alternatif untuk pengembangan dendrimer sebagai pembawa obat 

antikanker adalah untuk mengeksploitasi multivalensi mereka didefinisikan dengan baik 

untuk lampiran kovalen dari molekul obat ke pinggiran dendrimer. Dalam konjugat 

dendrimer-obat, obat terpasang melalui ikatan kovalen baik secara langsung atau melalui 

linker/spacer pada kelompok permukaan dendrimer. Dendrimer telah terkonjugasi ke 

berbagai molekul biologis aktif seperti obat, antibodi, sebagian gula dan lipid. Obat 

bermuatan dapat disetel dengan memvariasikan jumlah generasi dendrimer, dan 

pelepasan obat dapat dikontrol dengan memasukkan hubungan yang dapat terdegradasi 

antara obat dan dendrimer. Konjugat dari dendrimers PAMAM dengan cisplatin, obat 

antikanker poten dengan toksisitas non-spesifik dan kelarutan air rendah menunjukkan 

peningkatan kelarutan, penurunan toksisitas sistemik dan akumulasi selektif dalam 

tumor. Selain itu, kompleks dendrimer-platinum telah ditemukan untuk menunjukkan 

khasiat peningkatan relatif terhadap cisplatin dalam pengobatan subkutan B16 F10 

melanoma. Dengan menggunakan strategi sintetis dengan dua fungsi rantai akhir yang 

berbeda, memungkinkan untuk melampirkan kedua obat model hidrofobik dan PEO 

gugus perifer dendrimer secara terkendali (Babu, 2010). 



c. Elektrostatik 

Densitas tinggi pada gugus fungsi (seperti amina dan gugus karboksil) pada 

permukaan dendrimer dapat diharapkan memiliki aplikasi potensial dalam meningkatkan 

kelarutan obat hidrofobik oleh interaksi elektrostatik. Misalnya, G3 PAMAM dendrimer 

dengan inti ammonia memiliki gugus amino yang densitasnya tinggi (1,24 x 10
-4

 gugus 

amina per satuan volume dalam angstrom kubik) bila dibandingkan dengan polimer 

linier klasik (1,58 x 10
-6

 gugus amina per satuan volume). Dalam beberapa tahun 

terakhir, obat NSAID yang memiliki gugus karboksil ada permukaannya telah secara 

luas dibuat kompleks dengan dendrimer oleh interaksi elektrostatik (Mishra, 2013). 

Metode Pembuatan Dendrimer 

Sintesis pembentukan suatu dendrimer ada dua macam, yaitu sintesis konvergen 

dan divergen. Metode pembuatan dendrimer lainnya berupa tambahan atau variasi dari dua 

metode konvergen dan divergen. Metode konvergen merupakan proses pendekatan yang 

dimulai dari permukaan dan bekerja di dalam dengan bertahap menempel dengan bagian 

dalam. Metode ini memberikan sintesis dendrimer biproduk yang lengkap dan produk dari 

reaksi yang tidak lengkap dihilangkan dengan menggunakan langkah purifikasi. Metode ini 

tidak praktis jika digunakan untuk produksi dendrimer dalam skala besar karena 

membutuhkan proses purifikasi di setiap langkah atau tahapan pembuatan dendrimer. Berikut 

ini adalah gambar bentuk umum dendrimer dan tahapan pada pembuatan dendrimer (Touzani, 

2011). 



 

Gambar 5. Pembuatan Dendrimer Menggunakan Metode Konvergen (Touzani, 2011) 

Metode divergen merancang dendrimer dengan cara linear. Sementara reaksi 

diferensiasi pada dendrimer perifer menawarkan rute sintesis untuk mencapai kompleksitas 

yang berbeda melalui prosedur sintesis yang berbeda. Hal itu menyebabkan induksi 

pertumbuhan dendrimer dari inti keluar. Kekurangan dari pendekatan ini adalah pertumbuhan 

yang tidak lengkap dan reaksi samping yang membuat dendrimer tidak sempurna. 

Penggunaan reagen dalam jumlah banyak direkomendasikan untuk meminimalisir rekasi 

sampingan dan reaksi yang tidak sempurna. Berikut ini adalah tahapan rekasi yang terjadi 

pada metode divergent (Touzani, 2011). 



Gambar 6. Pembuatan Dendrimer Menggunakan Metode Divergen (Touzani, 2011) 

Evaluasi Dendrimer 

Evaluasi dendrimer merupakan proses yang penting untuk dilakukan terkait dengan 

keamanan penggunaannya untuk terapi. Berikut ini adalah beberapa metode evaluasi 

dendrimer. 

1. Cell Cytotoxicity Assays adalah evaluasi toksisitas dendrimer pada sel yang 

dapat dilakukan melalui beberapa cara. 

a. 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromide (MTT) Test 

MTT test digunakan untuk menentukan toksisitas dan mengukur aktivitas 

enzim oksidoreduktase pada mitokondria. Garam MTT Tetrazolium (larut 

dalam air dan memberi warna kuning pada air) dapat diubah oleh sel hidup 

menjadi warna biru, sel dipapar dengan dendrimer selama 24 jam dan 

diukur absorbansinya dengan TECAN GENios plate reader pada panjang 

gelombang 595 nm (Mukherjee et al, 2010). 

b. Lactat Dehydrogenase Assay (LDH) 



LDH merupakan enzim sitoplasma yang dikeluarkan pada bagian 

supernatan saat sel lisis. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui 

integritas sel. Aktivitas LDH diekspresikan pada tingkat fluoresensi relatif 

dan hasil aktivitas maksimal LDH ditentukan melalui fluoresensi 

menggunakan Fluostar Galaxy Plate Reader pada panjang gelombang 

eksitasi 340 nm dan emisi 460 nm (Stasko et al, 2009). 

c. Alamar Blue (AB) and Neutral Red (NR) Assays 

AB assays digunakan untuk mengetahui metabolisme sel secara umum 

sedangkan NR assays digunakan untuk melihat aktivitas lisosom sel. Pada 

kedua metode ini, sel dipreparasi dan diterapi dengan dendrimer dengan 

peningkatan dosis dendrimer yang telah ditentukan, lalu akibat dari paparan 

terapi diukur dengan menggunakan spektrofotometer fluorescence pada 

panjang gelombang 531 nm dan 642 nm (Mukherjee et al, 2010). 

d. Apoptosis Study 

Uji ini menggunakan Partec Flow Cytometer. Sel dipapar dengan 

menggunakan 3 jenis konsentrasi dendrimer selama 24 jam. Lalu sel 

dipreparasi dengan pencucian sel menggunakan PBS (Phosphate Buffer 

Saline) dan diwarnai dengan YO-PRO-1/Propidiumiodida. Lalu sel 

diinkubasi dalam es selama 30 menit dan dianalilis dengan flow cytometer 

selama 1,5 jam (Mukherjee et al, 2010). 

2. Cell Uptake Studies By Fluorescent Microscopy dilakukan untuk mengetahui 

bahwa dendrimer dapat masuk ke dalam sel dengan dimediasi oleh reseptor 

endositosis. Sel yang akan diuji diinkubasi dengan kolkisin 10 m atau 1 mM 

biotin selama 30 menit lalu diterapi dengan menggunakan dendrimer dengan 

berbagai konsentrasi dan diinkubasi pada suhu 37 
0
C selama 1 jam. Sel dicuci 

tiga kali dengan PBS (Phosphate Buffer Saline) pH 7,4 dan disuspensikan pada 

200L PBS yang mengandung 2 % fetal bovine serum. Intensitas dari sel 

difluoresensikan dengan menggunakan mesin Fluorescence-Activated Cell 

Sorting (FACS) dengan ion laser argon pada panjang gelombang 488 nm 

(Yellepeddi et al, 2009). 



3. Confocal Laser Scanning Microscopy  digunakan untuk mengidentifikasi 

interaksi dendrimer dengan suatu sel misalnya human umbilical vein 

endothelial cells yang hasilnya berbentuk visualisasi. Penandaan menggunakan  

fluoresen menghasilkan visualisasi dari interaksi langsung antara dendrimer 

dan membran plasma dari sel yang dikultur. Dari hasil pengujian akan 

diperoleh ada tidaknya perubahan aktivitas sel misalnya penurunan/kerusakan 

mitokondria akibat dendrimer (Stasko et al, 2007). 

4. Gamma Scintigraphy menggunakan senyawa yang mengandung elemen 

radioaktif yang mempunyai signal dan dapat dideteksi. Senyawa ini disebut 

scintigraphy contrast agent. Rute dari senyawa radioaktif dan persebarannya di 

jaringan atau suatu lokasi penyakit dan digunakan detektor radioaktif berupa 

gamma camera. Farmakokinetik dan distribusinya dapat dikontrol dengan 

memilih molekul yang sesuai, dalam hal ini dendrimer yang berikatan dengan 

senyawa radioaktif tersebut. Dengan metode ini, dapat dilakukan evaluasi pada 

drug delivery system dari dendrimer yang diuji (Vogtle, 2000). 

5. Tunnel Assay dilakukan dengan memasukkan sel HaCaT ke dalam labu takar 

pada densitas 1 x 10
6
 sel/ml, dan diamati selama 24 jam pemaparan dendrimer, 

dicuci dua kali dengan PBS dan dikumpulkan dalam vial oleh trypsinasi. 

Kemudian sel diberi 4% paraformaldehyd dalam PBS (pH 7,4) dan disimpan 

dalam 70% ethanol pada suhu -20
o
C selama 24 jam. Sel diwarnai sesuai 

protokol APODIRECT 
TM

 KIT dan dianalisis dengan Partec Flow Cytometer 

(Mukherjee et al, 2010). 
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