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Kemenkes akan Evaluasi dan 
Uji Klinis Obat Covid-19
Evaluasi dan uji klinis akan dilakukan 
terhadap obat-obatan Covid-19 yang 
beredar.

rumah sakit-rumah sakit ver-
tikal untuk melakukan review 
dan uji klinis dari semua obat-
obatan baru,” ujar Menteri Ke-
sehatan Budi Gunadi Sadikin 
dalam konferensi pers yang 
diikuti secara daring di Jakarta, 
Selasa (5/10).

Ia mengemukakan, re-
view dan uji klinis terhadap 

obat-obatan Covid-19, baik 
sifatnya manoklonal antibodi 
hingga obat-obatan antivi-
rus baru, seperti Molnupi-
ravir dari Merck & Co. “Jadi 
obat-obatan tersebut sudah 
kamiapproach(pendekatan) 
pabrikannya, dan kamisudah 
juga merencanakan untuk be-
berapa sudah mulai uji klinis,” 
katanya.

Ia mengharapkan pada 
akhir tahun ini sudah diketa-
hui obat-obat Covid-19 yang 
cocok untuk masyarakat In-
donesia. Sebelumnya, Merck 

& Co mengklaim pil antivirus 
yang dikembangkan mampu 
mengurangi separuh risiko 
kematian atau rawat inap akibat 
Covid-19.

Klaim tersebut didasarkan 
pada data uji klinis tahap III 
molnupiravir, obat yang diran-
cang untuk merusak kode ge-
netik virus. Uji klinis melibat-
kan 775 pasien dengan gejala 
Covid-19 ringan dan sedang 
selama lima hari atau kurang.

Mereka memiliki, setida-
knya satu faktor risiko mengal-
ami sakit parah, seperti obesitas 

JAKARTA  (IM) - Kemen-
terian Kesehatan (Kemenkes) 
akan melakukan evaluasi dan 
uji klinis terhadap obat-obat 
Covid-19 yang saat ini beredar 
di Indonesia. “Kementerian 
Kesehatan terus bekerja sama 
dengan Badan Pengawas Obat 
dan Makanan (BPOM) dan 

atau sudah uzur. Selama lima 
hari sebagian dari mereka di-
minta meminum molnupiravir 
dua kali sehari di rumah.

Analisis data menemukan 
7,3 persen dari kelompok itu 
kemudian dirawat di rumah 
sakit dan tak satu pun mening-
gal setelah 29 hari pemberian 
obat. Angka itu hanya separuh 
dari tingkat rawat inap kelom-
pok pasien yang diberi plasebo, 
yaitu 14,1 persen. Tercatat juga 
ada delapan kematian dari ke-
lompok itu.  tom
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SAMBUNGAN

57 Eks Pegawai KPK...
merupakan bagian dari tin-
dak lanjut putusan sejumlah 
lembaga negara.

Seperti diketahui, ber-
dasarkan hasil pemeriksaan 
Ombudsman RI, terdapat 
malaadministrasi dalam 
penyelenggaraan asesmen 
tersebut.  

Kemudian, hasil pe-
nyelidikan Komnas HAM 
menunjukkan ada 11 jenis 
pelanggaran hak asasi dalam 
pelaksanaan TWK. Kom-
nas HAM merekomenda-
sikan agar Presiden Jokowi 
memulihkan status pegawai 
KPK yang dinyatakan tidak 
memenuhi syarat.

Presiden juga diminta 
untuk melakukan evalu-
asi menyeluruh terhadap 
proses TWK. Sedangkan 
Mahkamah Agung (MA) 
memutuskan tindak lanjut 
hasil asesmen TWK bagi 
pegawai KPK menjadi ke-
wenangan pemerintah.

Hal itu tertuang dalam 
berkas putusan putusan uji 
materi Peraturan Komisi 
(Perkom) Nomor 1 Tahun 
2021 tentang Pengalihan 
pegawai KPK menjadi ASN 
yang diajukan oleh pegawai 
KPK beberapa waktu lalu.

Menurut putusan MA, 
gugatan terhadap Peraturan 
Komisi Nomor 1 Tahun 
2021 yang menjadi dasar 
TWK tidak tepat. Sebab, 
hasil asesmen TWK itu 
bukan kewenangan KPK, 
melainkan pemerintah.

“Rasanya kami perlu 
tahu juga apakah ini meru-
pakan tindak lanjut dari 
rekomendasi Ombudsman 
RI, Komnas HAM dan 
putusan MA yang meny-
erahkan tindak lanjut TWK 

menjadi kewenangan pemerin-
tah?” kata Farid.

“Tidak ada yang spesifi k, 
rasanya ndak perlu juga saya 
jelaskan isinya (pertemuan 
dengan Polri), perkenalan, 
dan bercerita tentang TWK,” 
ucapnya.

Sementara itu, Kepala Di-
visi Humas Polri Irjen Pol 
Argo Yuwono mengatakan 
pertemuan dengan perwakilan 
mantan pegawai KPK itu 
membahas mekanisme per-
ekrutan untuk menjadi ASN 
Polri. “Dalam pertemuan 
tersebut, kami diskusi, kami 
juga mendengarkan apa yang 
mereka sampaikan,” kata Argo 
di Mabes Polri, Jakarta, Senin 
(4/10).

Pertemuan itu digelar di 
kantor Biro SDM Mabes Polri, 
Jakarta. Argo menyatakan, 
ada sembilan perwakilan yang 
hadir, antara lain Giri Suprap-
diono dan Farid Andhika.

Argo menuturkan, bakal 
ada pertemuan lanjutan untuk 
membahas regulasi dan per-
soalan teknis. “Intinya bahwa 
pertemuan ini tidak hanya 
sekali ini dan nanti akan tetap 
berlanjut. Kami akan memba-
has berkaitan dengan regulasi 
secara teknis yang nanti akan 
melibatkan ahli,” ujarnya.

Menurut Argo, perwakilan 
mantan pegawai KPK itu 
mengapresiasi tawaran Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
untuk merekrut mereka seb-
agai ASN di kepolisian.

Sebelumnya ,  Kapolr i 
mengeklaim rencana perek-
rutan itu sudah mendapatkan 
lampu hijau dari Presiden Joko 
Widodo.  “Sembilan orang tadi 
mengapresiasi apa yang men-
jadi harapan Bapak Kapolri,” 
kata Argo.  mar

SAMBUNGAN DARI HAL 1Nama Luhut dan Airlangga Disebut...
Para elite yang terdiri atas 

orang terkaya di dunia hingga 
pejabat publik dan politisi ini 
memanfaatkan negara-negara 
yang menjadi surga pajak atau 
tax haven dan menggunakan 
perusahaan offshore untuk 
membeli properti dan meny-
embunyikan aset kekayaan 
mereka. Hal itu digunakan 
untuk menghindari kewajiban 
membayar pajak hingga hal 
lain yang mungkin lebih buruk.

Sementara itu,  Partai Gol-
kar masih menelusuri dugaan 
munculnya  nama Ketua 
Umum Golkar Airlangga Har-

terutama di wilayah Amerika 
Tengah dan Amerika Selatan. 
Namun, dalam perjalanan-
nya terdapat berbagai macam 
kendala terkait dengan lokasi 
geografi s, budaya, dan kepas-
tian investasi.

“Sehingga Bapak Luhut B 
Pandjaitan memutuskan untuk 
mengundurkan diri dari Petro-
capital dan fokus pada bisnis 
beliau yang ada di Indonesia,” 
ujar Jodi.

Selama Luhut menjabat di 
Petrocapital hingga mengun-
durkan diri pada tahun 2010, 
kata Jodi, Petrocapital SA 

belum berhasil mendapatkan 
proyek investasi yang layak.

“Selain itu juga tidak ada 
kerja sama dengan perusahaan 
minyak dan gas negara, dan 
tidak pernah ada perubahan 
nama dari Petrocapital menjadi 
Pertamina Petrocapital SA,” 
katanya.

Adapun Pandora Papers 
diungkap oleh Konsorsium 
Jurnalis Investigatif  Interna-
sional (ICIJ). Dokumen Pan-
dora Papers berisi data terkait 
kekayaan rahasia para elite kaya 
di lebih dari 200 negara dan 
wilayah di dunia.

tarto dalam laporan Pandora 
Papers. Sekretaris Jenderal Par-
tai Golkar Lodewijk F Paulus 
mengatakan, partainya belum 
mengetahui jelas dari mana 
sumber laporan yang menye-
but nama Airlangga.

“Ya kita akan mempelajari 
terus. Ya ini sempat jadi rumor 
juga, enggak bagus buat kita. 
Sedang kita konsentrasi ke 
PON, HUT TNI, terus ada 
isu-isu seperti ini. Mudah-
mudahan ada kejelasan ya,” 
kata Lodewijk saat ditemui di 
Kompleks Parlemen Senayan, 
Jakarta, Selasa (5/10).

Wakil Ketua DPR itu tak 
banyak berkomentar lebih jauh 
terkait laporan yang menyeret 
nama Airlangga. Lodewijk 
mengaku baru mengetahui 
laporan tersebut dari media.

“Ya kita belum tahu sum-
bernya, sumbernya belum jelas 
dari mana. Kalau kita lihat di 
media-media yang berbahasa 
Inggris, tidak ada. Tapi kok 
dalam (media) bahasa Indone-
sia kok ada,” jelasnya.

“Ya kita tunggu saja deh, 
enggak usah berkembang lagi 
lah,” katanya menam bahkan. 

 mar

HUT ke-76 TNI, Jokowi: Bersatu,...
“Dengan sistem pertah-

anan keamanan rakyat se-
mesta yang defensif  aktif  
dengan pertahanan berlapis. 
Dan memanfaatkan lompatan 
teknologi militer dan investasi 
yang terencana,” katanya.

Modernisasi pertahanan 
keamanan, kata Kepala Nega-
ra, juga harus disertai dengan 
terobosan pengelolaan eko-
nomi dan investasi pertanahan. 
Maka dari itu dia meminta agar 
kebijakan belanja pertahanan 
digeser menjadi investasi per-
tahanan.

“Saya tegaskan kembali 
kita harus bergeser dari ke-

kedaulatan bangsa, menjaga 
keutuhan NKRI berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945, serta 
melindungi bangsa Indonesia 
dari seluruh gangguan tumpah 
daerah dan segala ancaman.

Salah satu ancaman yang 
nyata saat ini yakni pandemi 
Covid-19. Menurut Jokowi, 
keberhasilan Indonesia dalam 
penanganan virus corona tidak 
lepas dari peran besar TNI. 
Karenanya, Presiden mengapr-
esiasi setinggi-tingginya.

“Keberhasilan kita dalam 
menangani pandemi Covid-19 
ini tidak terlepas dari peran 
besar TNI. TNI yang selalu 

menunjukkan profesional-
isme dalam setiap penugasan, 
kemampuan peroroangan, 
kemampuan satuan, peman-
faatan ilmu pengetahuan dan 
teknologi termasuk aluatsista 
telah digunakan dan digerak-
kan dalam menunaikan setiap 
tugas yang diberikan,” kata 
Jokowi.

Investasi Pertahanan
Menurut Jokowi, pengua-

tan budaya strategis prajurit 
dan perwira TNI harus tetap 
menjadi fondasi utama trans-
formasi pertahanan yaitu TNI. 
Dalam hal ini adalah manung-
gal dengan rakyat.

bijakan belanja pertahanan 
menjadi kebijakan investasi 
pertahanan yang berpikir jang-
ka panjang, yang dirancang 
sistematis dan yang dijalankan 
secara konsisten dan berkelan-
jutan,” ungkapnya.

Jokowi pun memerintah-
kan untuk terus melakukan 
adopsi dan inovasi teknologi 
mutakhir di Indonesia.

“(Harus) bergerak aktif  
dalam konsorsium industri 
pertahanan global memegang 
teguh semangat kemandirian 
dan penguatan industri dalam 
negeri untuk mewujudkan 
kekuatan pertahanan Indo-

nesia yang lebih mumpuni,” 
tandasnya.

Sebagai informasi, Pres-
iden Jokowi menjadi inspektur 
upacara peringatan HUT ke-76 
TNI. Bertindak sebagai Kom-
andan Upacara Kolonel Inf  
Tujung Setyabudi. Sedangkan 
perwira upacara yakni Brigjen 
TNI Novi Helmy Prasetya.

Di lokasi upacara tam-
pak hadir sejumlah pejabat 
negara, mulai dari Panglima 
TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, 
Kapolri Jenderal Listyo Sigit 
Prabowo, kepala staf  TNI dari 
tiga matra, serta menteri dari 
Kabinet Indonesia Maju.  mar

Data Pribadi 1,5 Miliar Pengguna...
tri. Pengguna lain mengklaim 
bahwa mereka telah membayar 
penjual tetapi tidak menerima 
apa pun, dan penjual belum 
merespons. 

Sampel data yang diberikan 
ke “forum terkait peretasan 
populer” yang tidak disebut-
kan namanya tampaknya asli, 
kata outlet itu sebagaimana 

lain yang meragukan untuk 
diakses. Ini adalah “pembuan-
gan (dump) data Facebook 
terbesar dan paling signifi kan 
hingga saat ini,” menurut Pri-
vacy Affairs.

Kebocoran ini sekira tiga 
kali lebih besar dari kebo-
coran pada April di mana 533 
juta nomor telepon pengguna 

tersebar. Pada saat itu Face-
book mengatakan bahwa yang 
bocor adalah “data lama” dan 
kerentanan keamanan yang 
dieksploitasi telah ditambal 
pada 2019.

Privacy Affairs melapor-
kan bahwa seorang pembeli 
mengaku diminta membayar 
USD5.000 untuk satu juta en-

dilansir RT.
Dump data terbaru ini 

tampaknya tidak terkait den-
gan downnya layanan Face-
book dan media terkait seperti 
Messenger, WhatsApp, dan 
Instagram pada Senin malam.

Kabar mengenai penjualan 
data di dark web itu telah bere-
dar sejak September.

Meski akun-akun peng-
guna yang terpengaruh tidak 
terancam bahaya, pakar ke-
amanan siber menunjukkan 
bahwa akun itu akan berisiko 
lebih tinggi untuk mendapat-
kan teks, iklan, dan email yang 
tidak diminta dari penjahat 
yang memperoleh data yang 
dicuri.  osm

Limbah Medis Timbulkan Masalah Baru...
pernah tertusuk jarum selang 
ketika sedang mencari sampah 
daur ulang. “Hati-hati, kamu 
bisa terkena tetanus,” ujar 
Suyoto mengingatkan.

Suyoto menjelaskan, seha-
rusnya limbah medis tersebut 
dibakar atau disterilkan sebe-

yang dibuang di TPA di Jakarta 
dan sekitarnya meningkat 500 
persen selama pandemi Co-
vid-19.

Aljazeera juga mendatangi 
kampung pemulung di sekitar 
kawasan TPA Burangkeng. 
Para pemulung itu hidup den-

gan uang hasil penjualan lim-
bah yang bisa didaur ulang. 
Saat kunjungan itu, salah satu 
pemulung tampak sedang 
membersihkan selang medis 
bekas. Jarum tampak masih 
tertancap di ujung selang itu.

Sang pemulung mengaku 

lum dikelola lebih lanjut. Na-
mun, realitanya hanya empat 
persen dari 3.000 rumah sakit 
di Indonesia yang memiliki 
lisensi untuk mengoperasikan 
insinerator untuk mengolah 
limbah medis. “Pemerintah 
harus menyediakan teknologi 

insinerator yang lebih banyak 
untuk menghancurkan limbah 
medis, terutama limbah yang 
berhubungan dengan penang-
gulangan pandemi Covid-19. 
Pemerintah harus lebih serius 
menangani masalah ini,” te-
gasnya.  mar

Putri Penyanyi Nia Daniaty Minta Polisi Tunda...
marayu para korban bila ingin 
menjadi seorang PNS. ON 
meminta uang kepada para ko-
rban untuk proses penerimaan 
menjadi PNS dengan nominal 
yang berbeda-beda.

“Kemudian praktiknya 
meminta kepada korban me-
nyerahkan uang dalam bentuk 
cash dan transfer. Para korban 
menyerahkan uang mulai yang 
terkecil Rp 25 juta dan paling 
besar Rp 165 juta,” kata Odie, 
Jumat lalu.

Setelah uang diterima, ON 
kemudian memberikan Surat 
Keterangan (SK) pengang-
katan dengan tertera Nomor 
Induk Pekerja (NIP) serta 
tanggal mulai pengangkatan 
yang dikeluarkan oleh Badan 
Pegawai Negara (BKN).

“Setelah menunggu lama 
sejak tahun 2019 sampai den-
gan 2021. Kami memastikan 
(ke BKN) bahwa SK yang 

“Tetapi tadi baru saja pen-
gacara datang ke penyidik 
Krimun Polda Metro Jaya dan 
menyampaikan minta diundur 
sekitar hari Senin (11/10),” 
ujar Kabid Humas Polda Met-
ro Jaya, Kombes Pol Yusri 
Yunus dalam keterangannya, 
Selasa (5/10).

Yusri mengemukakan, 
ON melalui kuasa hukumnya 
meminta pemeriksaan ter-
kait dugaan kasus penipuan 
ditunda karena waktu yang 
dijadwalkan bersamaan dengan 
kegiatan lain.

“(Minta pemeriksaan di-
tunda) karena ada kegiatan 
lain. Mudah-mudahan yang 
bersangkutan bisa hadir,” kata 
Yusri.

Yusri meengaskan bahwa 
kehadiran ON dalam pemer-
iksaan sangat dinanti oleh 
penyidik untuk membuat titik 
terang perkara dugaan pe-

nipuan tersebut.
“Kita butuh keterangan 

dari terlapor untuk bisa jelas-
kan, karena semua pelapor 
telah diklarifi kasi dengan bawa 
bukti-bukti yang ada. Ini masih 
kita tunggu mudah-mudahan 
Senin nanti bisa hadir,” ucap 
Yusri.

Setidaknya ada 225 orang 
yang diduga menjadi korban 
penipuan bermodus peneri-
maan PNS yang dilakukan 
oleh ON. Kini para korban 
telah melaporkan ke polisi dan 
sudah terdaftar dengan nomor 
LP/B/4728/IX/SPKT/Polda 
Metro Jaya.

Kuasa hukum pada kor-
ban, Odie Hudiyanto saebe-
lumnya mengatakan, dugaan 
aksi penipuan yang dilakukan 
ON itu terjadi sejak 2019 
hingga Agustus 2021.

Saat  i tu  ON disebut 
menawarkan, membujuk dan 

dibuat sah atau tidak, dan 
ternyata tidak ada namanya 
para korban,” ucap Odie.

Adapun modus ON men-
janjikan para korban menjadi 
seorang PNS untuk meng-
gantikan pegawai yang dipecat 
secara tidak terhormat dan 
meninggal karena terpapar 
Covid-19.

“Awalnya mereka menyam-
paikan bahwa ada peluang jadi 
PNS lewat jalur prestasi. Mer-
eka menggantikan yang PNS 
diberhentikan secara tidak 
hormat dan meninggal karena 
covid-19,” kata Odie.

Dari kejadian itu, sebanyak 
225 orang yang diduga menjadi 
korban penipuan oleh ON 
mengalami kerugian mencapai 
Rp 9,7 miliar.

Seperti diberitakan se-
belumnya, Olivia Nathania 
bersama suaminya, Rafly N 
Tilaar dilaporkan atas dugaan 

penipuan, penggelapan uang 
dan pemalsuan surat.

Dia memberikan iming-
imingan jabatan PNS kepada 
225 orang dengan total keru-
gian para korban mencapai Rp 
9,7 miliar.

Laporan tersebut diterima 
Polda Metro Jaya dengan No-
mor LP/B/4728/IX/SPKT/
POLDA METRO JAYA, 
Tanggal : 23 September 2021. 
Atas perbuatannya, Mereka 
dikenai Pasal 378 KUHP dan 
atau Pasal 372 KUHP dan atau 
Pasal 263 KUHP.

Atas kasus ini, Olivia Na-
thania sendiri sudah buka 
suara. Dia membantah melaku-
kan penipuan dengan rayuan 
jabatan PNS. Ia justru bilang 
menawarkan les kepada mer-
eka agar bisa lolos tes CPNS. 
Memang diakuinya, untuk 
biaya les itu diminta Rp25 
juta.  mar

Arkeolog Klaim Temukan...
han akan membelah perairan 
untuk Musa dan orang Israel 
saat mereka melarikan diri dari 
kejaran orang Mesir yang dip-
impin Firaun.

Dalam perjalanan dari pan-
tai ke Gunung Sinai terlihat se-
buah landmark, yang kemung-
kinan adalah batu besar yang 
terbelah dengan tanda-tanda 
erosi air, meskipun berada di 
tengah-tengah gurun.

“Kami percaya landmark 
yang berbeda ini bisa menjadi 
batu yang Tuhan perintahkan 

tentu mengklaim bahwa 
Eksodus adalah mitos adalah 
karena sedikit atau tidak ada 
bukti tentang apa yang catatan 
Alkitab telah ditemukan di 
Gunung Sinai tradisional di 
Semenanjung Sinai Mesir,” 
kata Presiden The Doubting 
Thomas Research Founda-
tion, Ryan Mauro sebagaimana 
dilansir The Sun.

“Tetapi bagaimana jika 
para sarjana ini benar-benar 
mencari di tempat yang salah?” 
katanya.

“Pindah ke semenanjung 
Arab dan Anda menemukan 
bukti yang sangat meyakinkan 
yang cocok dengan catatan 
Alkitab.”

Jabal  Maqla memil ik i 
puncak-puncak yang hitam, 
seolah-olah hangus oleh ma-
tahari atau api, dan terletak 
di dekat Pantai Nuweiba, 
di mana para ilmuwan telah 
menemukan jalur tanah di 
bawah air.

Jalur bawah air ini diklaim 
sebagai tempat di mana Tu-

kepada Musa untuk dipukul 
yang airnya kemudian meny-
embur keluar dari secara ajaib 
menyediakan untuk penduduk 
Israel,” kata Mauro.

Para ahli juga menemukan 
situs yang tampak seperti 
altar di dekat kaki gunung, mi-
rip dengan altar yang konon 
dibangun Musa di kaki Gu-
nung Sinai dari batu yang 
belum dipotong.

Di dekatnya juga ter-
dapat kuburan, yang menu-
rut teori Mauro adalah situs 

di mana para penyembah 
anak lembu emas dihukum 
oleh Musa karena penyem-
bahan berhala.

“Di dekat gunung, kami 
memiliki situs ini yang di-
penuhi dengan penggambaran 
orang-orang yang menyembah 
banteng dan sapi,” kata Mauro 
kepada The Sun.

“Dan yang benar-benar 
penting adalah petroglif  ini 
terisolasi di area ini. Bukan-
nya mereka diukir di seluruh 
gunung. ”  osm

JAKARTA (IM) - Sela-
ma ini bayam banyak men-
jadi olahan makanan bagi 
masyarakat di Indonesia. 
Sayuran yang satu ini me-
mang telah lama dipercaya 
punya manfaat bagi kes-
ehatahn.

Kini sebuah studi baru 
dari TAMU Health Science 
Center menegaskan kem-
bali sifat antikanker bayam 
dan menyelidiki bagaimana 
sayuran berinteraksi dengan 
bakteri usus dan genetika 
untuk mencapai 
efek mengun-
tungkannya.

B a y a m 
menghambat  per tum-
buhan polip usus besar. 
Dari semua kasus kanker 
kolorektal, tipe familial 
herediter hanya menyum-
bang 10-15 persen. Selain 
itu, hanya 5-10 persen 
polip yang berkembang 
menjadi kanker kolorektal.

Para peneliti TAMU 
sebelumnya telah meng-
konfirmasi kemampuan 
bayam untuk menekan 
perkembangan polip pada 
tikus yang memiliki bentuk 
kanker yang diinduksi mi-

rip dengan kanker kolorektal 
nongenetik, atau “sporadik” 
manusia. Sekitar 85-90 persen 
kasus kanker kolorektal bersi-
fat sporadis.

Studi baru melihat nilai 
bayam untuk orang dengan 
bentuk kanker kolorektal he-
rediter yang disebut poliposis 
adenomatosa familial.

Polip adenomatosa famil-
ial menyebabkan pertumbu-
han beberapa, kadang-kadang 
ratusan, polip kolon non-
kanker. Kebanyakan orang 

dengan kondisi tersebut 
akhirnya memerlu-

kan pembedahan 
untuk mengangkat 

usus besar, 
s e t e l a h 
i t u  mer-
eka  akan 
meng gu-

nak-

a n 
obat antiinfl amasi nonsteroid 
(NSAID) yang berpotensi be-
racun untuk mencegah polip 
tumbuh di duodenum.

Untuk studi mereka, para 
penelit i  memberi makan 
bayam beku-kering untuk 
tikus dengan poliposis ad-
enomatosa familial selama 26 
minggu. Studi menunjukkan 
bahwa konsumsi bayam dapat 
menunda pertumbuhan polip, 
menunda kebutuhan untuk 
perawatan intensif.

Studi ini muncul dalam 
jurnal Gut Microbes.  tom
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