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ABSTRAK
Erpryta Nurdia Tetrasiwi, G0008093, 2012. Pengaruh Pemberian Serbuk Biji
Jinten Hitam (Nigella sativa L.) terhadap Embriogenesis Tikus Putih (Rattus
norvegicus). Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
pemberian serbuk biji jinten hitam (Nigella sativa L.) terhadap embriogenesis
tikus putih (Rattus norvegicus)
Metode Penelitian : Penelitian ini adalah eksperimental laboratorik dengan post
test only controled group design. Subjek penelitian berupa tikus putih betina
hamil, galur Wistar berumur ±3 bulan dengan berat badan ± 200 gram. Subjek
penelitian diambil dengan teknik purposive sampling sebanyak 24 ekor, dibagi
dalam 4 kelompok secara random. Mulai hari ke 5 kehamilan kelompok kontrol
(A), diberi 2 ml 0,5% CMC-Na sedangkan kelompok perlakuan I (B); II (C); III
(D) berturut-turut diberi 21,6 mg; 32,4 mg; 43,2 mg serbuk biji jinten hitam
(Nigella sativa L.) dalam 2 ml 0,5% CMC-Na, 2 kali sehari per oral. Pada hari ke19, tikus dikorbankan dan fetusnya diamati embriogenesisnya. Data yang
diperoleh kemudian dianalisis dengan one-way ANOVA.
Hasil Penelitian : Pada penelitian ini, terdapat pengaruh pemberian serbuk biji
jinten hitam (Nigella sativa L.) terhadap embriogenesis tikus putih (Rattus
norvegicus) yang meliputi data berat badan, panjang badan, angka keberhasilan
hidup, jumlah kematian dan resorbsi fetus, serta penampakan hemoragi fetus pada
kelompok perlakuan dengan dosis tertinggi yaitu 43,2 mg. Namun, peningkatan
dosis yang digunakan dalam penelitian belum mampu menunjukkan hasil yang
signifikan menggunakan perhitungan one-way ANOVA dengan p > 0,05. Dan
terdapat abnormalitas berupa hemoragi secara deskriptif pada penampakan fetus.
Simpulan Penelitian : Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa
terdapat pengaruh pemberian serbuk biji jinten hitam (Nigella sativa L.) terhadap
embriogenesis tikus putih (Rattus norvegicus) namun setelah data yang diperoleh
diuji secara statistik dengan one-way ANOVA didapat hasil yang tidak signifikan.
Kata kunci : Nigella sativa L, embriogenesis, fetus, Rattus norvegicus
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ABSTRACT
Erpryta Nurdia Tetrasiwi, G0008093, 2012. The Effect of Black Cumin
(Nigella sativa L.) Seeds Powder on Embryogenesis of White Rats (Rattus
norvegicus). Script. Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta.
Objectives : The purpose of this research is to know the effect of jinten hitam
(Nigella sativa L.) seeds powder on embryogenesis of white rats (Rattus
norvegicus)
Methods : This research was an experimental laboratory with post test only
controled group design. Subjects for this research were pregnant female rats,
Wistar strain, ±3 months old, and ± 200 grams of weight. The subjects were
chosen by purposive sampling technique which divided 24 females into 4 groups
in random. From the 5th day of pregnancy the control group (A), was given 2 ml
of 0.5% CMC-Na. While the treatment groups I (B); group II (C); group III (D)
respectively were given 21.6 mg; 32.4 mg; 43.2 mg of jinten hitam (Nigella sativa
L.) seeds powder in 2 ml of 0.5% CMC-Na, 2 times a day orally. On 19th day, rats
were sacrificed and the fetuses were observed for the embryogenesis. The data
obtained then analyzed by one-way ANOVA.
Results : In this study, there were effects of jinten hitam (Nigella sativa L.) seeds
powder of embryogenesis white rats (Rattus norvegicus) that included weight,
body length, the success rate of fetus life, the number of dead fetus and
resorbsion, as well as the appearance of fetal hemorrhage in the highest treatment
group with dose of 43.2 mg. However, the increases in the dose used in the study
were not able to show significant results using the calculation of one-way
ANOVA with p > 0.05. And descriptively there were hemorrhage abnormalities
of fetus appearence.
Conclusion : Based on this study, it can be concluded that there were effects of
jinten hitam (Nigella sativa L.) seeds powder on the embryogenesis of white rats
(Rattus norvegicus), but after the data was statistically tested by one-way
ANOVA, obtained no significant results..
Key words : Nigella sativa L, embryogenesis, fetus, Rattus norvegicus
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Tubuh yang sehat adalah suatu hal yang sangat didambakan oleh
seluruh manusia pada semua tingkatan usia. Dalam keadaan sakit maupun
sehat, manusia senantiasa selalu berusaha untuk menjaga kesehatan dan
stamina tubuhnya. Untuk itu, seringkali mereka mengkonsumsi obat-obatan,
vitamin, suplemen ataupun ramuan herbal, salah satunya adalah jinten hitam
atau Nigella sativa L. yang lebih sering disebut Habbatus Sauda'. Jinten
hitam dikonsumsi oleh manusia, baik ketika mereka sedang sakit untuk
membantu menyembuhkan penyakit, maupun diwaktu sehat untuk menjaga
stamina tubuh. Jinten hitam dalam berbagai kemasan, secara empiris telah
dikonsumsi karena dipercaya bahwa darinya dapat diperoleh berbagai
manfaat bagi kesehatan. Beberapa penelitian telah dilakukan antara lain oleh
Najmi, et al,. (2008), menunjukkan bahwa minyak biji Nigella sativa L.
memiliki aktivitas yang berarti bagi pasien diabetes dan dislipidemik.
Menurut Ali and Blunden (2003), biji jinten hitam mengandung fixed oil,
minyak esensial, protein, alkaloid, flavonoid, thymol, nigellone, p-chymen,
dan saponin.
Aksi farmakologi ekstrak kasar biji jinten hitam dan beberapa
komponen aktifnya seperti minyak atsiri dan thymoquinone telah digunakan
untuk berbagai kasus kesehatan seperti pencegahan terhadap nefrotoksisitas
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dan hepatotoksisitas. Minyak biji ini memiliki aktivitas anti inflamasi,
analgesik, antipiretik, antimikroba dan antineoplasma. Minyak ini juga dapat
menurunkan tekanan darah. Pemberian ekstrak biji ini pada tikus hingga 12
minggu dilaporkan dapat memacu perubahan haemogram, termasuk
pengurangan kadar PCV (hematokrit), dan hemoglobin, menurunkan kadar
kolesterol, trigliserid, dan kadar glukosa darah (Ali and Blunden, 2003).
Hanafy dan Hatem (1991) mengatakan bahwa ekstrak diethyl ether
jinten hitam secara in vitro menyebabkan penghambatan konsentrasi grampositive bacteria dan gram-negatif bacteria dalam pengujian antibakteri
dengan filter paper disc.
Biji jinten hitam memiliki tingkat toksisitas rendah, dapat dipakai
sebagai obat luar untuk kasus-kasus dermatitis. Penggunaan ekstrak biji dan
minyak jinten hitam ini dilaporkan tidak menyebabkan efek merugikan pada
fungsi ginjal dan hati yang cukup berarti. Karenanya, penggunaan biji jinten
hitam dengan thymoquinone sebagai komponen terbesar didalamnya dapat
diharapkan sebagai cytoprotective dan antioksidan serta diduga berpengaruh
terhadap beberapa mediator inflamasi (Ahmed, et al., 2009).
Penelitian Velmurugan (2007) mendapatkan bahwa ekstrak methanol
dari jinten hitam dengan dosis 2 gram/kg BB secara signifikan menimbulkan
induksi foetal resorbtion pada tikus hamil setelah usia janin 14 hingga 16 hari
(hari pertama kehamilan ditandai dengan adanya vaginal plug setelah
berhubungan dengan pejantan). Dengan kata lain menginduksi aktivitas
abortus janin.
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Berdasarkan

paparan

diatas

membuat

penulis

tertarik

ingin

mengetahui pengaruh pemberian serbuk biji jinten hitam (Nigella sativa L.)
terhadap embryogenesis tikus putih (Rattus norvegicus).
B. Perumusan Masalah
Adakah pengaruh pemberian serbuk biji jinten hitam (Nigella sativa L.)
terhadap embriogenesis tikus putih (Rattus norvegicus)?
C. Tujuan Penelitian
Mengetahui pengaruh pemberian serbuk biji jinten hitam (Nigella
sativa L.) terhadap embriogenesis tikus putih (Rattus norvegicus).
D. Manfaat Penelitian
1.

Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti-bukti empiris
atau informasi tentang pengaruh pemberian serbuk biji jinten hitam
(Nigella sativa L.) terhadap embriogenesis tikus putih (Rattus
norvegicus).

2.

Manfaat Aplikatif
Dengan diketahuinya pengaruh pemberian serbuk biji jinten hitam
(Nigella sativa L.) terhadap embriogenesis tikus putih (Rattus
norvegicus) dapat dipergunakan sebagai :
a. Sumber informasi bagi masyarakat pada daerah dengan sarana
kesehatan terbatas yang menggunakan jinteh hitam (Nigella sativa L.)
sebagai obat alternatif.
commit to user
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b. Bahan informasi awal bagi ibu hamil tentang efek penggunaan jinten
hitam (Nigella sativa L.) pada tikus putih hamil.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka
1. Nigella Sativa L. (Jinten Hitam / Black cumin / Habbatus Sauda’)
a. Gambaran Umum
Jinten hitam merupakan salah satu spesies dari genus Nigella
yang memiliki kurang lebih 14 spesies tanaman yang termasuk dalam
suku Ranunculaceae. Tanaman ini berasal dari Eropa Selatan, Afrika
Utara, dan Asia Selatan. Nama lain Nigella sativa L. diantaranya
adalah : Kalonji (bahasa Hindi), Kezah (Hebrew), Chamushka
(Rusia), Habbatus Sauda’ (Arab), Siyah daneh (Persia), Fennel Flower
/ Black Carraway / Nutmeg Flower / Roman Coriander / Black Onian
Seed (English), atau Jinten Hitam (Indonesia).
Klasifikasi Nigella sativa L. menurut Attia, et al., (2008),
adalah sebagai berikut:
Kerajaan (Kingdom)

: Plantae

Divisi (Division)

: Magnoliophyta

Kelas (Class)

: Magnoliopsida

Bangsa (Ordo)

: Ranunculales

Suku (Family)

: Ranunculaceae

Marga (Genus)

: Nigella

Jenis (Species)

: Nigella sativa
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Gambar 1. Bunga Jinten Hitam (Nigella sativa L.) (Attia, et al., 2008)

Gambar 2. Bunga Jinten Hitam (Nigella sativa L.) (Attia, et al., 2008)

Biji jinten hitam telah digunakan selama ribuan tahun sebagai
bumbu dan pengawet makanan. Tanaman jinten hitam merupakan
tanaman yang tumbuh liar sampai pada ketinggian 1100 m dari
permukaan laut. Biasanya jinten hitam ditanam di daerah pegunungan
ataupun sengaja ditanam di halaman atau ladang sebagai tanaman
rempah-rempah (Attia, et al., 2008).
Pohon jinten hitam merupakan jenis tanaman bunga,
mempunyai daun tunggal, kadang juga dijumpai berdaun majemuk
dengan posisi tersebar atau berhadapan. Daunnya berbentuk bulat
commit
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panjang 5-10 cm. Tumbuhan jinten ini umumnya memiliki tinggi 2050 sentimeter berbatang tegak, berkayu, dan berbentuk bulat.
Pohonnya menghasilkan bunga berwarna ungu muda, biru pucat atau
putih yang beraturan dengan 5-10 mahkota bunga (Gambar 1 dan 2).
Bunga ini kemudian menjadi buah berbentuk bumbung atau buah
kurung yang berbentuk bulat panjang. Buahnya keras seperti buah
buni, berbentuk kapsul, besar, dan menggembung berisi 3-7 unit
folikel yang mengandung banyak biji-biji kecil berwarna putih dan
berbentuk trigonal. Setelah matang kapsulnya terbuka dan biji-biji ini
akan berubah menjadi hitam setelah terpapar udara. Oleh karena itu
disebut dengan black cumin, black seed maupun jinten hitam yang
sebenarnya dihasilkan dari biji Nigella sativa L.
b. Kandungan Kimia
Jinten hitam mengandung banyak nutrisi, antara lain minyak
essensial, alkaloid, flavonoid, asam lemak, karbohidrat, lemak,
protein, thiamin, riboflavin, piridoksin, niacin (Susilo, 2006). Menurut
Al-Saleh et al., (2006), komposisi karbohidrat, protein, minyak atau
lemak tak jenuh dan berbagai mineral yang terkandung dalam jinten
hitam tersebut bervariasi tergantung tempat tanaman tumbuh. Biji
yang berasal dari Tunisia mempunyai kadar minyak lebih tinggi
dibanding dari daerah yang lain, sedangkan kandungan mineralnya
hampir sama (Tabel 1 dan 2). Minyak atsiri yang banyak terkandung
dalam biji jinten hitam antara lain trans anetol, p-cymene, limonene,
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carvon. Kandungan thymoquinone dalam minyak atsiri dan Selenium
juga bervariasi tergantung asal tanaman. Thymoquinone memiliki efek
farmakologi yang cukup andal. Menurut Moretti et al., (2004),
komponen penting minyak jinten hitam antara lain p-cymene (33,8
%) dan thymol (26,8 %), dengan sedikit kandungan thymoquinone
(3,8 %). Menurut Ahmed, et al., (2009), thymoquinone merupakan
salah satu komponen yang paling banyak ditemukan dalam jinten
hitam,

memiliki

beberapa

kemampuan

antara

lain

aktivitas

antioksidatif dan anti-inflamasi. Alkaloid seperti nigellone berfungsi
sebagai anti alergi.
Tabel 1. Kandungan Nutrisi dan Asam Lemak Biji Jinten
Hitam (Nigella sativa L.)
Biji

Biji

Biji

asal

asal

asal

asal

Tunisia

Iran

Tunisia

Iran

Kadar minyak (%)

28.48

40.35

Protein kasar (%)

36.70

22.60

Myristic

0.35

0.41

Total karbohidrat (%)

40.00

32.70

Palmitik

17.20

18.40

Abu (%)

486.00

4.41

Palmitoleik

1.15

0.78

Potassium (mg/kg)

783.00

708.00

Asam stearat

2.84

3.69

Magnesium (mg/kg)

235.00

260.00

Asam oleat

25.00

23.70

Calcium (mg/kg)

572.00

564.00

Asam limoleat

50.31

49.15

Biji
Kandungan

Macam asam Lemak

g/100 asam lemak
total

Phosphor (mg/kg)

48.90

5.19

Asam lemak jenuh

22.70

25.50

Sodium (mg/kg)

20.80

18.50

Monounsaturated fatty acid

26.60

25.00

Iron (mg/kg)

8.650

9.24

Poly-unsaturated fatty acid

50.70

49.80

Zinc (mg/kg)

8.040

7.03

Mn (mg/kg)

4.430

3.37

Sumber : Cheikh-Rouhou, et. al 2007. Nigella sativa : Chemical composition
physicochemycal characteristic of lipid fraction. Food chemistry 101 : 673 –
681 dalam Wahyuni (2009)
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Tabel 2. Komposisi Minyak Atsiri Jinten Hitam (Nigella sativa L.)
(mg/kg)
Daerah asal sampel biji diperoleh
Komposisi kimia
Ethiopia

India

Saudi Arabia

Syria

Sudan

Selenium

0.114 - 0.339

0.13 - 0.30

0.02 - 0.33

0.01 - 0.40

0.10 - 0.16

DL-α-tocopherol

3.11 - 16.75

6.18 - 18.05

4.01 - 22.4

2.35 - 9.49

6.79 - 7.30

DL-δ-tocopherol

3.22 - 12.38

2.25 - 9.26

1.53 - 22.79

0 - 5.39

2.07 - 2.57

All-trans-retinol

0.16 - 0.26

0.21 - 0.36

0.13 - 0.29

0.16 - 1.57

0.14 - 0.16

Thymoquinone

1.138 - 5.983

900 - 4.256

2.250 - 1.923

0 - 3.916

1.196 - 1.344

Thymol

76 - 336

66 -383

28 - 258

52 - 224

104 - 123

Sumber : Al-Saleh et. al. Level of selenium , tocopherol, thymoquinone and
thymol of Nigella sativa seed. Journal of compotition and analisis 19 (2006) :
167 – 175 dalam Wahyuni (2009)

c. Khasiat
Jinten hitam digunakan secara luas sebagai obat alami, bumbu,
pengawet, dan aromatis. Secara tradisional, jinten hitam telah
digunakan sebagai diuretik, obat diare, dispepsia, obat pemacu
menstruasi, dan pelancar ASI. Biji tanaman ini secara tradisional telah
digunakan selama berabad-abad di Timur Tengah, Afrika Utara, dan
India, untuk mengobati asma, batuk, influenza, eksim, dan obat
cacing. Pada berbagai kombinasi, jinten hitam telah digunakan untuk
obesitas dan dispneu. Biji tanaman ini juga bermanfaat untuk nyeri
kepala kronik dan migrain, keracunan merkuri, luka, serta lepra. Saat
ini, jinten hitam telah dilaporkan memiliki banyak efek farmakologi
termasuk anti parasit (anti helmintik, anti cestoda dan anti
schistosoma), anti bakteri, anti fungi, antivirus, anti oksidan, anti
inflamasi dan telah menunjukkan aktivitas dalam meningkatkan
commit sel
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Jinten hitam memiliki efek menguntungkan pada glukosa
darah puasa, kolesterol total, dan kolesterol LDL. Jinten hitam
merupakan obat yang terbukti bermanfaat dalam pencegahan dan
pengobatan sindrom resistensi insulin (Najmi et al., 2008). Ekstrak
diethyl ether jinten hitam yang diimpregnasi pada kertas saring (25–
400 µg extract/disc) menyebabkan pembatasan konsentrasi grampositive bacteria (Staphylococcus aureus), gram-negatif bacteria
(Pseudomonas aeruginosa dan Escherichia coli, tetapi bukan
Salmonella typhimurium) dan suatu yeast patogen yaitu Candida
albicans. Ekstrak ini berhasil membasmi infeksi suatu non-fatal
subcutaneous staphylococcal pada tikus yang diinjeksi pada tempat
infeksinya (Hanafy and Hatem, 1991).
Penelitian sitotoksik in vitro Salomi, (1992) menunjukkan:
komponen aktif biji jinten hitam diuji untuk aktivitas antitumor
terhadap karsinoma ascites Ehrlich (EAC), Dalton’s Lymphoma
Ascites (DLA) dan sel Sarcoma-180 (S-180), menunjukkan 50%
sitotoksisitas pada EAC, DLA, dan sel-sel S-180 pada kadar 1.5 µg, 3
µg dan 1.5 µg dengan aktivitas kecil melawan limfosit. Pertumbuhan
sel-sel KB (Sel Kanker Mulut) dalam kultur dihambat oleh komponen
aktif sedangkan sel-sel K-562 (Chronic Myelogenous Leukemia)
disimpulkan tak jauh dari nilai kontrol pada 2 dan 3 hari. Salomi,
(1992) juga mengatakan bahwa pada penelitian Tritiated Thymidine
Incorporation, komponen aktif jinten hitam kemungkinan memiliki
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aksi antitumor pada tingkatan DNA. Perkembangan tumor in vitro
secara

lengkap

dihambat

oleh

komponen

aktif

pada

dosis

2mg/mencit/hari dalam 10 hari.
2. Embriogenesis
Pada dasarnya, embriogenesis merupakan serentetan proses
perkembangan individu awal, yaitu sebelum bentuk, struktur dan fungsi
spesifiknya tetap seperti pada induknya. Perkembangan berlangsung
secara bertahap dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih
kompleks yang terjadi sebelum individu baru tersebut lahir / menetas.
Satu tahapan perkembangan tersebut menjadi landasan bagi tahapan
perkembangan berikutnya.
Perkembangan organisme multiseluler adalah proses yang dinamis
dan mengikuti prinsip epigenesis. Pada hewan mamalia, perkembangan
embrional dimulai dari zigot hasil fertilisasi gamet jantan dan gamet
betina, yang kemudian membelah-belah pada tahapan cleavage yang
membentuk struktur mirip bola padat yang disebut morula, dan terus
membelah hingga menghasilkan bola berongga multiseluler yang disebut
blastula (Kalthoff, 1996).
Setelah blastula terbentuk, terjadi dinamika perpindahan sel
sedemikian sehingga terbentuk embrio dengan 3 lapis benih yaitu
ektoderm, mesoderm dan endoderm, disebut gastrula, selanjutnya
berdiferensiasi,

berkembang

membentuk

organ-organ

tubuh

(organogenesis) melalui proses morfogenesis. Sel-sel yang memiliki
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potensi genetis sama, secara spesifik hanya mengekspresikan gen tertentu
saja. Pola bentuk tubuh pada periode gastrulasi ini telah tegas ditentukan
(pattern formation) antara dexter-sinister, dorsal-ventral, dan cranialcaudal.
Proses epigenesis juga berlaku untuk pembentukan struktur
(morfogenesis). Pembentukan struktur bersifat cascade, dengan ciri
keberhasilan suatu proses perkembangan yang lebih awal menjadi
landasan bagi proses tahap lanjut. Kegagalan proses di tahap dini dapat
menghambat kelanjutan proses di tahap lebih lanjut, bahkan dapat
menggagalkan morfogenesis secara keseluruhan yang bermuara pada
gangguan pembentukan struktur (Kalthoff, 1996).
Tiap sel hasil pembelahan zigot itu mengambil tempat dan waktu
yang tepat (presisi spatiotemporal) untuk mengekspresikan DNA tertentu
dan bekerja bersama-sama dengan sel lain menuju terwujudnya individu
baru. Tetapi karena itulah embrio yang sedang berkembang adalah entitas
yang sangat rentan terhadap gangguan. Gangguan kecil yang tidak dapat
ditoleransi pada salah satu tahapan perkembangan dapat menimbulkan
kecacatan / malformasi saat kelahiran (Hutahean, 2002).
a. Embriogenesis Tikus Putih (Rattus norvegicus)
Tikus merupakan spesies poliestrus yang mengulang siklusnya
sepanjang tahun tanpa banyak variasi, panjang siklusnya 4-6 hari
dengan mekanisme ovulasi yang spontan dengan 8-11 jam dari fase
estrus (Hafez, 1975).
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Perkembangan embrio dimulai saat sel telur yang telah dibuahi
masih berada dalam tuba fallopii. Embrio yang sedang berkembang
ini meneruskan perjalanannya ke uterus dan terjadi pembelahan yang
berulang sehingga berbentuk bola berongga yang disebut blastokista,
kira-kira satu minggu setelah fertilisasi, blastosis tertanam dalam
dinding mukosa uterus yang menebal. Peristiwa ini disebut
implantasi. Perkembangan blastosis berlanjut dengan pembelahan sel
yang cepat dan beberapa migrasi sel dari satu tempat ke tempat lain di
dalam embrio yang sedang berkembang sehingga terbentuklah dua
bagian utama sel atau jaringan yaitu embrioblas yang akan menjadi
fetus dan membran ekstra embrional yang akan menjadi bungkus
embrio (Kimball, 1983).
Menurut Roberts (1971), periode kehamilan ada tiga tahap,
yaitu:
1) Periode blastula, yang dimulai setelah ovulasi dan dilanjutkan
perkembangan membran zigot primitif di uterus.
2) Periode embrio (organogenesis), yang merupakan periode
terbentuknya jaringan utama, organ dan sistem tubuh serta terjadi
perubahan bentuk tubuh dan diakhiri ketika embrio seperti
induknya.
3) Periode pertumbuhan fetus, yaitu terjadi pematangan organ,
system organ, dan fungsi metabolisme tubuh individu antenatal.
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Pada masa implantasi, embrio mengalami proses diferensiasi
dengan melangsungkan kegiatan segregasi sel-sel embrio yang
mengarah ke pembetukan sel-sel khusus yang akan berubah menjadi
sistem tubuh serta organ-organnya. Masa ini dikenal sebagai periode
organogenesis, yaitu periode proliferasi, migrasi, asosiasi diferensiasi
dan pembentukan sel bersama-sama dengan proses pembentukan
jaringan dan organ (Jawi, 1999). Periode organogenesis tikus putih
(Rattus norvegicus) berada pada 6-16 hari masa kehamilan (Hafez,
1975). Waktu dan tingkatan perkembangan embrio pada tikus putih
menurut Hafez (1975), ditunjukkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Waktu dan Tingkatan Perkembangan Embrio pada
Tikus Putih (Rattus norvegicus)
Waktu
(hari)
1
2
3
4-5
5
6
7
8

9
10-10,5

11-11,5
12-16
16-20
20-21

Tingkatan yang terjadi
Stadium 1-2 sel, berada di bagian teratas dari oviduk.
Stadium 2-16 sel, migrasi ke uterus.
Morula, berada di uterus bagian atas.
Blastula bebas dalam uterus, dilindungi zona pellucida.
Perpanjangan masa inti sel, primitive streak jelas dan
terbentuk rongga pro-amnion.
Implantasi.
Diferensiasi embrio dan terbentuk bagian ekstra
embrional.
Diferensiasi tropoblast dengan cepat, primitif streak,
primitif knot dan head processus; awal pembentukan
mesoderm dan pemanjangan area embrionik.
Terbentuk somit, neural plate dan awal neural folds.
Terbentuk tabung neural, primordial hati, mata dan
telinga, diferensiasi endoderm ke dalam foregut,
midgut dan hindgut.
Pemanjangan somit toraks, pembentukan tailbud,
perkembangan tubulus mesonepridicus.
Pembentukan somit belakang, mata, ossifikasi awal
dan skeleton.
Perkembangan fetus.
Kelahiran.
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3. Teratogenesis
Teratologi adalah studi tentang penyebab, mekanisme dan
manifestasi dari perkembangan yang menyimpang dari struktur dan
fungsinya (Loomis, 1978). Menurut Roberts (1971), teratologi merupakan
bagian

dari

embriologi

dan

patologi

yang

membahas

tentang

perkembangan abnormal dari sel telur, embrio atau fetus yang akhirnya
menyebabkan kematian atau malformasi.
Zat yang secara nyata mempengaruhi perkembangan janin,
menimbulkan efek yang bervariasi mulai dari letalitas sampai kelainan
bentuk (malformasi) dan menghambat pertumbuhan fetus disebut zat
teratogen, akibat pemberian selama kehamilan atau masa perkembangan
fetus, tidak hanya menimbulkan perubahan struktural tapi juga fungsional
(Goldstein et al,. 1974; Loomis, 1978).Faktor yang mempengaruhi
teratogenesis meliputi kekurangan nutrisi, keseimbangan endokrin, faktor
fisika, radiasi, bahan-bahan kimia /obat, infeksi, logam-logam berat,
pestisida, bahan makanan, zat bioaktif yaitu zat yang terkandung dalam
tumbuhan atau hewan, kimia industri, serta polusi udara, air dan tanah,
trauma psikis serta gangguan plasenta (Goldstein et al,. 1974; Wilson and
Warkany, 1973).
Zat teratogen dapat menyebabkan satu atau lebih perubahan yaitu
mutasi, penyimpangan kromosom, gangguan pembelahan sel, perubahan
sintesis asam nukleat dan protein, penurunan jumlah senyawa yang
penting dalam biosintesis, penurunan energi untuk perkembangan embrio
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dan fetus, gangguan sistem enzim serta gangguan keseimbangan air dan
elektrolit. Manifestasi teratogenesis meliputi kematian sel, gangguan
interaksi sel, penurunan biosintesis, gangguan pembentukan morfologi
dan gangguan jaringan. Hasil akhir pengaruh zat teratogen diekspresikan
melalui kematian intrauterin, malformasi, gangguan pertumbuhan dan
penurunan fungsi (Wilson and Warkany, 1973 ; Peters and Berkvens,
1996).
Roberts (1971); Wilson dan Warkany (1973) melaporkan bahwa
teratogenesis dapat bersifat genetik atau bukan genetik. Teratogenesis
genetik merupakan kelainan atau cacat bawaan yang disebabkan oleh
adanya mutasi gen, kelainan kromosom dan perubahan fungsi asam
nukleat.

Teratogenesis

yang

bukan

bersifat

genetik

disebabkan

kekurangan energi, hambatan yang bersifat enzimatik, perubahan
permeabilitas membran dan ketidak-seimbangan tekanan osmotik
membran sel. Lebih lanjut Tuchmann-Duplesis (1977) mengatakan bahwa
kelainan disebabkan

faktor luar, dimana gen aslinya normal dan

seimbang tetapi dirusak oleh faktor luar yang memasuki lingkungan
perkembangan embrio dan mempunyai sifat dismorfogenik.
Pemberian senyawa ke tubuh induk dapat menyebabkan pengaruh
langsung dan tidak langsung pada perkembangan organ, kombinasi efek
ini akan mengakibatkan kematian fetus, penghambatan pertumbuhan fetus
dan kelainan pembentukan tulang (Peters and Berkvens, 1996). Menurut
Lu (1995), zat teratogen dapat menimbulkan efek:
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1) Aberasi, yaitu cacat morfologi meliputi struktur luar dan dalam serta
kelainan fungsional. Misalnya :
a) Anomali minor

: adanya tulang rusuk tambahan, kelainan

penulangan pada sternum, ekor keriting, kaki lurus, malrotasi
anggota badan atau jari, lidah menonjol, kelainan pembentukan
pelvis ginjal dan kulit transparan.
b) Anomali mayor

: spina bifida dan hidrosefalus yang akan

menggangu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan,
kesuburan dan panjang usia hewan.
2) Resorbsi yang merupakan manifestasi kematian hasil konsepsi
3) Toksisitas pada janin yang tampak dari berkurangnya berat badan
janin yang tidak dapat bertahan hidup.
a. Toksisitas dalam Tahapan Perkembangan
Perkembangan dan pertumbuhan meliputi tahapan proliferasi,
diferensiasi, migrasi sel dan organogenesis. Selama berlangsungnya
embriogenesis, proses-proses tersebut secara berurutan, beraturan dan
saling terkait satu sama lain dan dikendalikan oleh serangkaian isyarat
yang berisi perintah atau informasi yang disandi oleh DNA dan disalin
oleh RNA (Ngatijan, 1990).
Menurut Santoso (1990) dan Jawi (1999), berkaitan dengan
sifat masing-masing zat teratogen dan umur kehamilan, maka
pengaruh buruk terhadap fetus dalam kandungan dapat berupa letalitas
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atau kematian, teratogenesis dan toksisitas. Pengaruh buruk yang
terjadi beragam sesuai stadium masing-masing, yaitu :
1) Stadium Implantasi
Stadium ini terjadi pada umur kehamilan kurang dari 3
minggu pada manusia dan 1 sampai 6 hari pada tikus dan mencit.
Pengaruh buruk menganut pola all or none, yaitu terjadi atau tidak
sama sekali, bila timbul pengaruh buruk akan menimbulkan
kematian embrio sehingga terjadi abortus pada manusia dan pada
rodensia terjadi resorbsi.
2) Stadium Organogenesis
Stadium ini pada umur kehamilan 3-8 minggu pada
manusia atau 6-13 hari pada mencit. Stadium ini paling aktif
karena mulai terjadi difenresiasi sel-sel untuk pembentukan organ
tubuh. Fase ini sensitif terhadap zat teratogen sehingga dapat
menyebabkan

kelainan

bentuk (malformasi). Kemungkinan

pengaruh buruk yang terjadi adalah :
- Pengaruh letal yaitu terjadi kematian janin atau abortus
- Pengaruh sub letal yaitu tidak terjadi kematian janin tetapi
terjadi malformasi anatomik (struktur) pertumbuhan organ.
Gangguan fungsional yang permanen baru tampak kemudian,
artinya tidak timbul pada saat kelahiran.
Menurut Wilson dan Warkany (1973), pengaruh zat teratogen
pada periode organogenesis ditandai dengan adanya migrasi selcommit to user
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sel jaringan organ rudimenter yang dapat menjadi dasar dari
kepekaan struktur organ dan molekuler untuk menjadi cacat,
bentuk kelainan pada periode ini berupa cacat kelahiran, embrio
letalis dan resorbsi fetus. Sejak periode organogenesis, pemberian
zat teratogen akan merusak sel saat diferensiasi yang akan
menyebabkan gangguan pertumbuhan dan akan menghasilkan
abnormalitas, karena dalam proses pembentukan organ itu terjadi
molekul baru, perpindahan sel, pertumbuhan dan koordinasi
sistem tubuh sehingga zat ini akan mudah berpengaruh (Sagi,
1999). Periode organogenesis pada tikus dan mencit yaitu pada
hari ke 6 sampai ke 15 kehamilan (Manson et al., 1982).
3) Fase Fetogenesis
Fase ini dimulai pada akhir minggu ke-8 kehamilan pada
manusia, terjadi penyempurnaan beberapa organ, pembentukan
organ genitalia eksterna dan terjadi histogenesis susunan syaraf
pusat. Zat teratogen akan menyebabkan kelainan eksternal atau
dapat menyebabkan gangguan mental pasca natal.
b. Hambatan Perkembangan Embrio
Menurut Ritter (1977), embrio yang terkena zat teratogenik
dapat mengalami perubahan-perubahan sitologis dan akhirnya akan
menjadi fetus yang cacat. Ada beberapa bentuk perkembangan
abnormal yaitu gerakan morfogenesis yang terhalang, hambatan
proliferasi sel, biosintesis yang menurun, kegagalan interaksi sel dan
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kematian sel yang berlebihan. Dasar dari perkembangan abnormal
adalah sebagai berikut :
1) Cacat struktural (malformasi)
Hasil akhir perkembangan embrio menunjukan kelainan
struktural meliputi kelainan anatomik / histologi dan berkurang
atau bertambahnya jumlah komponen penyusun tubuh embrio.
2) Hambatan Pertumbuhan.
Hasil akhir perkembangan embrio menghasilkan ukuran fetus
yang lebih kecil dibandingkan fetus yang normal. Hal ini
disebabkan adanya gangguan sintesis pada tingkatan molekul dari
DNA, RNA, protein, karbohidrat dan lemak.
3) Penurunan Fungsi
Hasil akhir perkembangan embrio menunjukkan penurunan
fungsi suatu organ atau sebagian organ, sehingga vitalitas hidup
individu menjadi lebih pendek daripada normalnya (Wilson and
Warkany, 1973)
4) Kematian
Embrio yang mengalami kelainan perkembangan sangat parah
akan mati sebelum lahir. Kelainan ini terjadi karena kelainan
struktural maupun fungsional yang sangat besar, sehingga tidak
mampu untuk mengadaptasikan diri untuk bertahan hidup.
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c. Jalur Masuknya Zat Asing ke dalam Embrio
Zat asing dalam tubuh (xenobiont) dapat berupa obat, racun,
zat anorganik atau logam berat dan agen kimia serta agen fisika lain
yang sebenarnya tidak diperlukan. Kemungkinan masuknya zat asing
ke dalam tubuh ada berbagai jalan, antara lain kontak langsung
dengan kulit, melalui sistem pernafasan (inhalasi), dan melalui sistem
pencernaan. Di dalam tubuh induk, zat asing dibawa oleh peredaran
darah memasuki jaringan. Menurut Tuchmann-Duplessis (1975),
penghambatan pertumbuhan fetus karena zat teratogen, melalui 2
mekanisme kerja:
1) Langsung menuju fetus, berarti teratogen tersebut masuk ke dalam
tubuh tanpa mengalami modifikasi di plasenta.
2) Tidak langsung menuju fetus, zat teratogen mengalami modifikasi
dalam metabolisme induk terlebih dahulu sehingga menghasilkan
senyawa tertentu yang dapat menimbulkan kelainan fetus.
Pengaruh buruk teratogen terhadap fetus secara umum dapat
bersifat toksik, teratogenik maupun letal, tergantung pada sifat zat
dan umur kehamilan. Pengaruh toksik adalah jika hal tersebut
dapat

mengakibatkan

terjadinya

gangguan

fisiologi

atau

biokimiawi bagi fetus yang dikandung, dan biasanya gejalanya
baru muncul beberapa saat setelah kelahiran.
Faktor-faktor penting dan berperanan dalam farmakokinetika
obat adalah absorbsi, distribusi, biotransformasi, eliminasi, faktor
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genetik dan interaksi obat. Menurut Jawet (1998), perubahan
fisiologis pada ibu yang terjadi selama kehamilan juga memiliki
peranan antara lain:
1) Kehamilan dapat merubah absorbsi obat yang diberikan peroral.
2) Kehamilan dapat merubah distribusi obat yang disebabkan karena
peningkatan distribusi volume (intravaskuler, interstisial dan di
dalam tubuh fetus) serta peningkatan cardiac output.
3) Kehamilan merubah interaksi obat-reseptor karena timbul dan
tumbuhnya reseptor obat yang baru di plasenta dan fetus.
4) Kehamilan dapat merubah ekskresi obat melalui peningkatan
aliran darah ginjal dan filtrasi glomerulus.
5) Setelah absorbsi obat sampai proses pengeluarannya dari dalam
tubuh, terdapat proses biologis yang dapat mempengaruhi efek
obat.
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B. Kerangka Pemikiran
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Hepatoprotektor

Nigella sativa L. :

Nefroprotektor

Thymoquinone
Saponin
Nigellone
P-cymen
Thymol
Selenium
Alkaloid
Flavonoid
Nutrisi : karbohidrat, protein,
lemak.
dll.

Imunomodulator
Antioksidan
Antihipertensi
Antibakteri
Antifungi
Antitumor
dll

Foetal
resorbtion

Embriogenesis

Implantasi

Organogenesis

Fetogenesis

Pengaruh buruk
menganut all or none
(terjadi atau
tidaksama sekali).

Periode paling aktif,
mulai terjadi
diferensiasi sel dan
pembentukan organ.

Penyempurnaan &
pematangan organ,
sistem organ, dan fungsi
metabolisme tubuh
individu pasca natal.

Embrio tetap hidup
atau terjadi kematian
berupa resorbsi.

- Pengaruh letal:
Kematian janin atau
resorbsi.
- Terjadi malformasi.
-Normal.

-Kelainan organ,
sistem organ, dan
atau fungsi
metabolisme.
-Normal.

C. Hipotesis
Terdapat pengaruh pemberian serbuk biji jinten hitam (Nigella sativa L.)
terhadap embryogenesis tikus putih (Rattus norvegicus).
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah experimental laboratoris dengan rancangan
penelitian post test only control group.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Juni 2011 di Laboratorium
MIPA Pusat UNS Surakarta.
C. Subjek Penelitian
Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus putih
(Rattus norvegicus) betina hamil sebanyak 24 ekor berumur ± 3 bulan, berat
badan ± 200 gr, hari pertama kehamilan ditentukan dari adanya vaginal plug
post coitum. Sampel dibagi dalam 4 kelompok, masing-masing kelompok
terdiri dari 6 ekor tikus putih. Jumlah sampel dihitung menurut rumus Federer
yaitu (k-1) (n-1) ≥15, dengan k = jumlah perlakuan, n = jumlah ulangan untuk
setiap perlakuan.
·

Kelompok A : Kelompok kontrol yang tidak mendapat perlakuan
pemberian serbuk biji jinten hitam (Nigella sativa L.).

·

kelompok B : Kelompok uji yang diberi perlakuan serbuk biji jinten
hitam (Nigella sativa L.) dengan dosis minimal pada
manusia.
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·

kelompok C : Kelompok uji yang diberi perlakuan serbuk biji jinten
hitam (Nigella sativa L.) dengan dosis maksimal pada
manusia.

·

kelompok D : Kelompok uji yang diberi perlakuan serbuk biji jinten
hitam (Nigella sativa L.). dengan dosis tinggi, yaitu dosis
diatas dosis maksimal manusia (2 kali dosis anjuran
minimal manusia).

D. Teknik Sampling
Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu
dengan memilih tikus putih (Rattus norvegicus) betina hamil sebanyak 24
ekor berumur ± 3 bulan dengan berat badan ± 200 gr. Kemudian 24 tikus itu
dibagi ke dalam 4 kelompok dengan menggunakan teknik simple random
sampling dimana seluruh sampel diberi nomor urut kemudian dilakukan
pengundian untuk menentukan sampel setiap kelompok yang masing-masing
terdiri dari 6 ekor tikus. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi sampel pada
penelitian ini adalah:
1. Kriteria inklusi
a. Tikus putih (Rattus norvegicus) betina usia ± 3 bulan.
b. Tikus putih (Rattus norvegicus) betina dengan berat badan ± 200 gr.
c. Tikus putih (Rattus norvegicus) betina hamil.
2. Kriteria eksklusi
Tikus putih (Rattus norvegicus) betina hamil > 3 hari.
commit to user

26
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

E. Rancangan Penelitian
Tikus Putih (Rattus norvegicus) Betina Hamil
Purposive sampling

Sampel
Simple random sampling

Kelompok A
2 ml 0,5%
CMC-Na
(Kontrol) mulai
hari ke-5
kehamilan

Kelompok B

Kelompok C

Kelompok D

Serbuk Biji Jinten
Hitam (Nigella sativa
L.) 21,60 mg dalam
2 ml 0,5% CMC-Na
mulai hari ke-5
kehamilan

Serbuk Biji Jinten
Hitam (Nigella sativa
L.) 32,40 mg dalam
2 ml 0,5% CMC-Na
mulai hari ke-5
kehamilan

Serbuk Biji Jintem
Hitam (Nigella sativa
L.) 43,20 mg dalam
2 ml 0,5% CMC-Na
mulai hari ke-5
kehamilan

Terminasi
hari ke-19

Terminasi
hari ke-19

Terminasi
hari ke-19

Terminasi
hari ke-19

Pengamatan

Pengamatan

Pengamatan

Pengamatan

Eksternal

Eksternal

Eksternal

Eksternal

(Morfometri)

(Morfometri)

(Morfometri)

(Morfometri)

- Berat dan
panjang badan
- Morfologi

- Berat dan
panjang badan
- Morfologi
- Kematian dan
resorbsi

- Berat dan
panjang badan
- Morfologi
- Kematian dan
resorbsi

- Berat dan
panjang badan
- Morfologi
- Kematian dan
resorbsi

-

Kematian dan
resorbsi

Uji ANOVA

F. Identifikasi Variabel Penelitian
1.

Variabel bebas

: Larutan serbuk biji jinten hitam (Nigella sativa L.)
dalam 0,5% CMC-Na.
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2.

Variabel terikat

:

a. Angka keberhasilan hidup fetus tikus putih (Rattus norvegicus)
b. Berat badan fetus tikus putih (Rattus norvegicus)
c. Panjang badan fetus tikus putih (Rattus norvegicus)
d. Morfologi fetus tikus putih (Rattus norvegicus)
3.

Variabel luar

:

a. Variabel luar terkendali :
1) Umur
2) Umur kehamilan saat pemberian perlakuan
3) Berat badan
4) Jenis makanan
5) Variasi genetik (dalam penelitian ini menggunakan tikus putih
strain Wistar)
b. Variabel luar tidak terkendali :
1) Infeksi
2) Stress / keadaan psikologis hewan coba
3) Sensitivitas terhadap zat yang diberikan
G. Definisi Operasional Variabel
1.

Larutan serbuk biji jinten hitam (Nigella sativa L.) dalam 0,5%
CMC-Na
Pada penelitian ini digunakan jinten hitam (Nigella sativa L.) yang
diperoleh dari toko obat-obatan herbal dalam bentuk biji yang sudah
dikeringkan, yang berasal dari Saudi Arabia. biji jinten hitam (Nigella
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sativa L.) kemudian digerus dan diayak sehingga menjadi bentuk serbuk
untuk selanjutnya dilarutkan dalam larutan 0,5% CMC-Na, yang berarti
0,5 g serbuk CMC-Na dilarutkan dalam 100 ml akuades.
Skala pada variabel ini adalah skala ordinal yaitu terdapat 4
kelompok yaitu 1 kelompok kontrol dan 3 kelompok perlakuan dengan
pemberian larutan sebuk biji jinten hitam (Nigella sativa L.) dalam
0,5%.CMC-Na.
2.

Embriogenesis Tikus Putih (Rattus norvegicus)
Embriogenesis adalah : Perkembangan individu baru melalui
reproduksi seksual, yaitu dari zigot (Dorland, 2008).
Embriogenesis Rattus norvegicus yang diamati antara lain :
a.

Angka keberhasilan hidup fetus tikus putih (Rattus norvegicus)
Angka keberhasilan hidup (viabilitas) tikus putih (Rattus
norvegicus) adalah penilaian terhadap jumlah fetus yang hidup
diantara fetus yang mati, dan resorbsi. Kemungkinan yang terjadi di
dalam uterus setelah dilakukan pembedahan adalah :
1) Fetus mati intrauterine meliputi resorbsi dan kematian setelah
berkembang menjadi fetus yang tidak merespon dengan rangsang
sentuhan.
2) Fetus yang hidup ditandai dengan fetus yang merespon rangsang
sentuhan.
Angka keberhasilan hidup dinyatakan dengan presentase fetus
hidup yang didapat dengan penghitungan :
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∑ fetus yang hidup

x 100%

∑ fetus yang diamati (fetus hidup + fetus mati + resorbsi)

Skala pada variabel ini adalah skala rasio.
b. Berat badan fetus tikus putih (Rattus norvegicus)
Berat badan fetus Rattus norvegicus dalam penelitian ini
ditetapkan dengan menimbang berat masing-masing fetus langsung
setelah induk dibedah dengan menggunakan timbangan analitik
dengan satuan gram. Skala variabel ini adalah skala rasio.
c.

Panjang badan fetus tikus putih (Rattus norvegicus)
Panjang badan fetus Rattus norvegicus dinyatakan dengan
mengukur panjang badan fetus berdasarkan crow rump yaitu mulai
dari ujung cranial caput hingga glutea dengan menggunakan kertas
millimeter blok dalam satuan millimeter (Ekawati, 2002). Skala
variabel ini adalah skala rasio.

d. Morfologi fetus tikus putih (Rattus norvegicus)
Dalam penelitian ini pengamatan morfologi dilakukan dengan
mengamati extremitas anterior dan posterior, auricula, organon
visus, labium, pallatum, ada atau tidaknya hemoragi di bagianbagian tubuhnya atau kemungkinan ketidaknormalan yang lain, yang
semuanya dibandingkan dengan kelompok kontrol. Skala variabel ini
adalah skala nominal.
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H. Bahan dan Alat
1. Bahan
Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini:
a. Bahan untuk perlakuan yaitu hewan uji (subjek) yang berupa tikus
putih (Rattus norvegicus) betina umur 3 bulan dengan berat rata-rata
200 gram, yang berjumlah 24 ekor.
b. Pelet BR-2 sebagai pakan dan air ledeng sebagai minuman sehari-hari.
c. Serbuk biji jinten hitam (Nigella sativa L.) yang diperoleh dari toko
obat-obatan herbal.
d. Serbuk CMC-Na (Carboxyl Methyl Cellulose)
e. Akuades
f. NaCl 90%
g. Chloroform secukupnya untuk pembiusan.
2. Alat
Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
a.

Alat untuk pemeliharaan dan perlakuan hewan uji: Kandang
pemeliharaan beserta tempat makan dan minum, timbangan
analitik, spet ukuran 3 ml dan kanul.

b.

Alat-alat bedah: Bak paraffin, skalpel, pinset dan gunting bedah.

c.

Alat untuk pengamatan: Kertas millimeter blok, lup dan lampu
meja.

d.

Alat untuk dokumentasi: Kamera digital Canon EOS 300D.
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I.

Cara Kerja
1. Tahap Persiapan
Sebanyak 24 ekor tikus putih (Rattus norvegicus) betina hamil, hari
pertama kehamilan dilihat dari adanya vaginal plug post coitum,
kemudian dilakukan aklimatisasi terlebih dahulu agar dapat menyesuaikan
diri dengan lingkungan kandang pemeliharaan dalam laboratorium.
Selama penelitian, tikus diberi makan pelet BR-2 serta air ledeng sebagai
minumannya yang diberikan secara et libitum (pemberian makan dalam
kandang tanpa dibatasi banyak dan waktu pemberiannya).
Selanjutnya, hewan dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing
dengan 6 ulangan, sebagai berikut:
a. Kelompok A yaitu Kelompok Kontrol
b. Kelompok B yaitu Kelompok Perlakuan I
c. Kelompok C yaitu Kelompok Perlakuan II
d. Kelompok D yaitu Kelompok Perlakuan III
Selanjutnya, hewan dimasukkan ke dalam kandangnya masingmasing.
2. Penentuan Dosis Serbuk Biji Jinten Hitam (Nigella sativa L.)
Dosis minimal jinten hitam untuk manusia adalah: 2 X 600 mg =
1200 mg, sedangkan dosis maksimalnya adalah 3 X 600 mg = 1800 mg
untuk sekali minum 2 kali dalam sehari. (Panduan dosis dari: Habbatus
Sauda’ cap Kurma Ajwa produksi Nicomas Internasional).
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Dosis konversi dari manusia untuk tikus menurut Smith dan
Mangkoewidjojo (1988) adalah 0,018 (Lampiran 1). Berdasarkan rentang
dosis yang dianjurkan bagi manusia tersebut, maka setelah dikonversi,
rentang dosis tersebut: 0,018 X 1200 mg = 21,60 mg untuk dosis terendah
(Kelompok B), 0,018 X 1800 mg = 32,40 mg untuk dosis maksimal
manusia (Kelompok C), dan 1 dosis diatas dosis maksimal manusia yaitu
0,018 X 2400 mg = 43,20 mg (Kelompok D) diberikan dalam 2 ml larutan
0,5% CMC-Na per oral 2 kali sehari dengan menggunakan spet dan kanul.
3. Perlakuan Hewan Uji
Mulai hari ke-5 sampai hari ke-19 kehamilan

masing-masing

hewan uji diberi perlakuan peroral 2 kali sehari dengan dosis berdasarkan
kelompoknya sebagai berikut:
a. Kelompok A yaitu kelompok kontrol atau diberi: 2 X 2 ml 0,5%
CMC-Na dalam akuades dengan menggunakan spet dan kanul.
b. Kelompok B yaitu kelompok perlakuan I diberi: 2 X 21,60 mg serbuk
biji jinten hitam (Nigella sativa L.) dalam 2 ml

0,5% CMC-Na

dengan menggunakan spet dan kanul.
c. Kelompok C atau kelompok perlakuan II yaitu diberi: 2 X 32,40 mg
serbuk biji jinten hitam (Nigella sativa L.) dalam 2 ml 0,5% CMC-Na
dengan menggunakan spet dan kanul.
d. Kelompok D atau kelompok perlakuan III diberi: 2 X 43, 20 mg
serbuk biji jinten hitam (Nigella sativa L.). dalam 2 ml 0,5% CMCNa dengan menggunakan spet dan kanul.
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4. Pengamatan Janin
Pemeriksaan fetus dilakukan dengan mengeluarkan fetus pada hari
ke-19 kehamilan. Hal ini dilakukan karena tikus mempunyai sifat
kanibalisme, apabila melahirkan spontan cenderung untuk memakan
keturunannya yang cacat, mati atau hampir mati sehingga akan
mempengaruhi perhitungan data. Pada hari ke 19 masa kehamilan, semua
hewan uji dikorbankan dengan cara dibius menggunakan chloroform,
kemudian dilakukan pembedahan abdomen dan uterusnya, untuk diamati,
dan dikeluarkan janinnya. Pengamatan yang pertama ini meliputi ada atau
tidaknya kematian intra uterin termasuk resorbsi dan janin yang mati.
Pertama-tama dihitung jumlah implantasi dengan melihat jumlah kantung
uterus yang terbentuk, kemudian uterus dibuka, diambil fetusnya
kemudian dilihat apakah fetus hidup atau mati dengan rangsang sentuh
dan meletakkannya dalam cawan petri yang diisi NaCL 90%, bila fetus
bergerak berarti fetus hidup bila tidak bergerak berarti mati. Fetus mati
adalah fetus yang bentuknya sudah menyerupai induknya namun tidak
bergerak bila dirangsang oleh sentuhan. Setelah semua fetus dikeluarkan,
kemudian dilihat adakah resorbsi, tampak dari adanya gumpalan darah
atau jaringan yang amorf dalam dinding uterus induk. Kemudian janin
diambil satu persatu dan dilakukan pengamatan morfometri yaitu
penimbangan dan pengukuran panjang badannya. Pengamatan morfologi,
dilakukan dengan mengamati extremitas anterior dan posterior, auricula,
organon visus, labium, pallatum, ada atau tidaknya hemoragi di bagiancommit to user
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bagian tubuhnya atau kemungkinan ketidaknormalan yang lain, yang
semuanya dibandingkan dengan kelompok kontrolnya.
J. Teknik Analisis Data Statistik
Pada penelitian ini diperoleh 2 macam data. Data yang diambil terdiri
atas data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif menggunakan RAL
(Rancangan Acak Lengkap) dengan 4 kelompok, masing-masing dengan 6
ulangan. diperoleh dengan mengukur berat dan panjang badan fetus,
menghitung jumlah fetus hidup, jumlah fetus mati dan jumlah resorbsi yang
ada. Data yang diperoleh dianalisis dengan Analisis of Varians (ANOVA),
dengan perangkat statistik program SPSS versi 18. Data kualitatif diperoleh
secara deskriptif dengan mengamati bentuk dan keadaan extremitas anterior
dan posterior, auricula, organon visus, labium, pallatum, ada atau tidaknya
hemoragi di bagian-bagian tubuhnya atau kemungkinan ketidak normalan
yang lain, yang semuanya dibandingkan dengan kelompok kontrolnya.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian
Serbuk biji Nigella sativa L. yang diberikan pada tikus putih (Rattus
norvegicus) selama periode organogenesis, yaitu pada hari ke-5 sampai hari
ke-19 kehamilan dapat menyebabkan bermacam-macam abnormalitas
eksternal pada fetus yang dikandungnya. Abnormalitas eksternal pada
penelitian ini diamati secara morfometri dengan melihat penampakan
reproduksi induk tikus putih (menghitung jumlah fetus hidup, mati, dan
resorbsi), menimbang berat badan fetus, mengukur panjang badan fetus serta
mengamati abnormalitas berupa hemoragi dan kelainan pembentukan anggota
badan.
1. Morfometri, Kematian Intrauterus, dan Fetus Hidup Tikus Putih
(Rattus norvegicus)
Berdasarkan

pengamatan

diperoleh

gambaran

kemampuan

reproduksi induk tikus putih seperti tercantum pada Tabel 4.
Tabel 4 menunjukan terjadinya perubahan berat badan dan panjang
badan (crow rump) fetus mulai dari kelompok kontrol hingga kelompok
perlakuan dengan dosis tertinggi. Perubahan ini dapat terlihat pada
Gambar 3 dan 4.
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Tabel 4. Kemampuan Reproduksi Induk Tikus Putih (Rattus norvegicus)
N
o
1
2

0
62
10,3

Dosis
21,6
67
11,2

(mg/200gBB)
32,4
73
12,2

43,2
64
10,7

58
(93,54%)

64
(95,52%)a

69
(94,52%)a

57
(89,06%)a

a. Resorbsi
b. Fetus mati

4 (6,4%)a
0 (0%)

3 (4,5%)a
0 (0%)

4 (5,5%)a
0 (0%)

7 (10,94%)a
1 (1,5%)

5

Berat badan fetus (gr)
(rata-rata ± SD)

1,60±0,0
79a

1,57±0,059a

1,53±0,068a

1,50±0,077a

6

Panjang badan fetus
(mm) (rata-rata ± SD)

29,14±0,
47a

29,16±0,50a

29,14±0,8a

28,32±1,09a

3
4

Parameter
Jumlah Implantasi
Jumlah rata-rata fetus
per induk
Jumlah dan presentase
fetus hidup

a

Jumlah & presentase
kematian intrauterus

Keterangan: Huruf yang sama dibelakang angka dalam satu baris menunjukkan tidak
ada beda nyata diantara kontrol dan perlakuan dengan tingkat kepercayaan 95%.

BERAT BADAN FETUS (g)

Histogram Berat Badan Fetus
1.65
1,60
1.6
1.55

1.6

1.57

1.5
1,50

1.53

1.45
A

B
C
KELOMPOK PERLAKUAN

1.5
D

Gambar 3. Histogram Berat Badan Fetus Tikus Putih (Rattus norvegicus) setelah
Pemberian Serbuk Biji Jinten Hitam (Nigella sativa L.) pada Induk. (A) Kelompok
Kontrol. (B) Kelompok Perlakuan I. (C) Kelompok Perlakuan II. (D) Kelompok
Perlakuan III.

Dari gambar 3 dapat dilihat adanya penurunan berat badan fetus
seiring dengan peningkatan dosis pemberian serbuk biji jinten hitam.
Penurunan berat badan fetus tertinggi terdapat pada pada Kelompok
Perlakuan III.
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PANJANG BADAN FETUS (mm)

Histogram Panjang Badan
Fetus
29.4
29.2
29,0
29

29.14

29.16

29.14

28.8
28.6
28.4
28.2

28.32

28
28,0
27.8
A

B

C

D

KELOMPOK PERLAKUAN
Gambar 4. Histogram Panjang Fetus Tikus Putih (Rattus norvegicus) setelah Pemberian
Serbuk Biji Jinten Hitam (Nigella sativa L.) pada Induk. . (A) Kelompok Kontrol. (B)
Kelompok Perlakuan I. (C) Kelompok Perlakuan II. (D) Kelompok Perlakuan III.

Dari gambar 4 menunjukkan perubahan panjang badan fetus yang
cukup fluktuatif. Penurunan panjang badan (crow rump) fetus tertinggi
terdapat pada pada Kelompok Perlakuan III.
Untuk kemampuan reproduksi tikus putih dari hasil penelitian,
hanya didapatkan 1 fetus mati pada kelompok perlakuan dengan dosis
serbuk biji jinten hitam tertinggi yakni 43,2 mg. Pada dosis 21,60 mg
memiliki presentase fetus hidup tertinggi kemudian diikuti oleh dosis 32,4
mg; 0 mg (kontrol); 43,2 mg. Pada semua kelompok dijumpai adanya fetus
yang mengalami resorbsi. Perbandingan presentase fetus hidup, mati, dan
resorbsi (terlihat sebagai gumpalan darah maupun jaringan pada uterus
induk) tergambar jelas pada gambar 5.
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120
PROSENTASE (%)

100
80

FETUS HIDUP

60

FETUS MATI

40

RESORBSI

20
0
A

B

C

D

KELOMPOK PERLAKUAN
Gambar 5. Histogram Presentase Fetus Hidup, Fetus Mati, dan Resorbsi setelah Induk
diberi Serbuk Biji Jinten Hitam (Nigella sativa L.) selama Fase Organogenesis hingga
Fetogenesis. (A) Kelompok Kontrol. (B) Kelompok Perlakuan I. (C) Kelompok
Perlakuan II. (D) Kelompok Perlakuan III.

2. Morfologi Tikus Putih (Rattus norvegicus)
Fetus diamati dan dibandingkan dengan morfologi fetus normal.
Kelainan morfologi tersebut dilaporkan secara deskriptif. Morfologi
normal fetus seperti pada gambar 6.
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Keterangan:
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Pinnae (Auditory meatus)
Mata (Organon visus)
Vibrisae
Celah mulut (Rima oris)
Ekstremitas Anterior
Ekstremitasi Posterior
Ekor (Cauda)

6
7
Gambar 6. Morfologi Normal Fetus Tikus Putih (Rattus norvegicus) yang diberi Serbuk
Biji Jinten Hitam (Nigella sativa L.) selama Fase Organogenesis hingga Fetogenesis.
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Dari hasil penelitian tidak terdapat kelainan bentuk organ-organ
luar yang meliputi: extremitas anterior dan posterior, auricula, organon
visus, labium, serta pallatum pada seluruh fetus. Hanya terdapat
abnormalitas eksternal berupa hemoragi pada pengamatan tubuh fetus.
Jenis-jenis abnormalitas berupa hemoragi dan presentase fetus yang
mengalaminya tercantum pada table 5.
Tabel 5. Hasil Pengamatan Abnormalitas Hemoragi pada Fetus dari
Induk Tikus Putih (Rattus norvegicus) yang Diperlakukan dengan
Serbuk Biji Jinten Hitam (Nigella sativa L.) pada Periode
Organogenesis
No Parameter
Dosis (mg/200gBB)
Jumlah fetus
yang diamati
1
2

Normal
Hemoragi
· Kepala
· Punggung
· Telinga
· Bahu
· Wajah
· Tangan
· Kaki

0
58

21,6
63

32,4
69

43,2
57

40 (69%)
18 (31%)
11
5
1
1

62 (98%)
1 (2%)
1
-

17 (25%)
52 (75%)
30
31
6
6
10
11

4 (7%)
53 (93%)
40
36
7
2
3
2
9

B. Analisis Data
Analisis data hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
program SPSS for Windows version 18.0. Untuk hasil uji ANOVA dengan
taraf kepercayaan 95% terhadap berat badan, panjang badan fetus, angka
keberhasilan hidup fetus, fetus mati, dan resorbsi tidak didapatkan beda nyata
antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan (Lampiran 2). Hal ini
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BAB V
PEMBAHASAN

A. Efek Serbuk Biji Jinten Hitam (Nigella sativa L.) terhadap Morfometri,
Kematian Intrauterus, dan Fetus Hidup Tikus Putih (Rattus norvegicus)
Pertumbuhan fetus dapat dilihat dari pertambahan berat badan dan
panjang badan. Berat badan fetus dan panjang badan (crow rump) fetus
merupakan parameter yang cukup sensitif jika dibandingkan dengan
malformasi dan kematian (Ryan et al., 1991) karena penyusutan berat dan
panjang badan merupakan bentuk teringan dari ekspresi teratogen (Wilson
and Warkany, 1973) sehingga mampu menjadi indikator terjadinya hambatan
pertumbuhan akibat gangguan terhadap proses-proses yang mendasari
pertumbuhan seperti pembelahan sel, metabolisme, dan sintesis di dalam sel.
Dari gambar 3 terlihat penurunan berat badan fetus seiring dengan
kenaikan dosis serbuk biji jinten hitam. Urutan penurunan berat badan fetus
dari paling rendah ke paling tinggi yaitu dosis 21,6 mg kemudian diikuti
dengan dosis 32,4 mg terakhir dosis 43,2 mg. Pada gambar 4 dapat dilihat
perubahan panjang badan fetus yang cukup fluktuatif, rata-rata panjang badan
fetus tertinggi ke rendah didapat pada dosis 21,6 mg kemudian pada
kelompok kontrol dan kelompok perlakuan dengan dosis 32,4 mg memiliki
rata-rata panjang badan fetus yang sama, sedangkan kelompok perlakuan
terakhir dengan dosis 43,2 mg mengalami penurunan panjang badan rata-rata.
Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat gangguan pertumbuhan.
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Gangguan pertumbuhan yang terjadi diduga akibat induksi zat aktif
yang terkandung dalam serbuk biji jinten hitam, zat tersebut diduga dapat
menghambat siklus sel, sebagai anti proliferasi, dan menginduksi apoptosis
(Shoieb, et al., 2003 dan Sanjeev, 2009). Hal ini dimungkinkan serbuk biji
jinten hitam masuk ke dalam tubuh fetus dan menghambat pembelahan sel.
Aktivitas penghambatan ini terkait dengan zat aktif seperti minyak atsiri,
alkaloid dan flavonoid yang terkandung dalam serbuk biji jinten. Namun jika
dilihat pada penurunan berat dan perubahan panjang badan fluktuatif yang
didapatkan, secara statistik masih menunjukkan hasil yang tidak signifikan,
hal tersebut dimungkinkan karena kandungan yang bersifat negatif dari
serbuk biji jinten hitam masih dapat ditoleransi oleh tubuh fetus baik karena
adanya kandungan zat positif seperti mineral dan nutrisi, maupun kamampuan
fetus untuk melakukan recovery. Selain itu untuk perubahan panjang badan
yang fluktuatif, beberapa fetus diduga memiliki kelainan susunan ruas-ruas
vertebrae / tulang belakang yang tidak tampak dengan pengamatan morfologi
eksternalnya saja.
Ren, et al., (2003) melaporkan bahwa beberapa senyawa flavonoid
yang dikandung oleh tumbuhan secara alami mampu menghambat kinerja
atau menghambat terbentuknya kompleks cyclin yang merupakan regulator
siklus sel. Flavonoid dapat menyebabkan kematian sel karena bersifat
antiproliferasi, menghambat siklus sel, dan menginduksi apoptosis (Nigg dan
Seigler, 1992).
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Senyawa flavonoid dapat bersifat polar, semi polar, dan lipofilik.
Terdapat kemungkinan senyawa flavonoid yang terkandung dalam serbuk biji
jinten hitam bersifat polar atau semi polar. Jika senyawa flavonoid yang
terkandung dalam serbuk biji nigella sativa bersifat polar, maka flavonoid
akan mengalami proses metabolisme di dalam tubuh induk terlebih dahulu
setelah itu hasil metabolismenya masuk ke dalam sirkulasi janin sedangkan
jika bersifat semi polar terdapat kemungkinan flavonoid mampu menembus
sawar plasenta. Masuknya flavonoid ke dalam sirkulasi janin serta
ketidakmampuan janin memetabolisme obat secara sempurna, mengakibatkan
konsentrasi obat dalam sirkulasi janin menjadi lebih tinggi, terlebih flavonoid
dapat menghambat enzim sitokrom P-450 sehingga bioavibilitasnya menjadi
meningkat dan juga dapat meningkatkan toksisitas. Hal ini memberikan efek
negatif dan mempengaruhi perkembangan normal janin (Ekawati, 2002).
Pada saat organogenesis, inti sel dalam keadaan tidak berselaput (Ekawati,
2002), sehingga flavonoid akan dengan mudah masuk ke dalam inti sel dan
bereaksi dengan asam nukleat dan akan mengganggu proses pembelahan sel
sehingga akan menyebabkan kematian sel dan pertumbuhan akan terhenti.
Selain zat aktif, serbuk biji jinten hitam kaya akan mineral dan nutrisi
yang penting untuk pertumbuhan, kandungan thymoquinone dan vitamin E
(tokoferol) didalamnya berfungsi sebagai anti oksidan. Vitamin E bersifat
lipofil, sehingga mudah menembus sawar plasenta. Obat lipofilik cenderung
berdifusi dengan mudah melewati plasenta dan masuk dalam sirkulasi janin
(Katzung, 2001). Masuknya vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan
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mampu mengurangi atau mencegah kerusakan sel janin yang disebabkan oleh
induksi zat aktif dalam serbuk biji jinten hitam. Hal ini karena vitamin E
merupakan pemutus rantai peroksida lemak pada membran. Vitamin E,
mengendalikan peroksida lemak dengan menyumbangkan hydrogen ke dalam
reaksi, menyekat aktivitas tambahan yang dilakukan oleh peroksida, sehingga
memutus reaksi berantai dan bersifat membatasi kerusakan (Krishnamurthy,
1983; Watson dan Leonard, 1986).
Kelainan perkembangan selain disebabkan oleh faktor eksternal
(masuknya senyawa asing dalam tubuh) menurut Wilson and Warkany (1973)
juga dapat disebabkan oleh faktor internal (genetik). Terjadinya penurunan
atau peningkatan berat badan dan panjang badan (crow rump) fetus terkait
dengan gen yang terdapat pada masing-masing individu dan ruang atau
keleluasaan dalam bergerak (tumbuh kembang) fetus. Fetus yang berasal dari
satu kantung uterus dengan jumlah implantasi yang sedikit, relatif
mempunyai ukuran yang lebih panjang dan lebih berat dibanding dengan
fetus yang berasal dari uterus dengan jumlah implantasi yang banyak.
Pertumbuhan dan perkembangan juga sangat dipengaruhi oleh asupan
nutrisi yang diterima oleh fetus. Semakin sedikit jumlah fetus dalam satu
induk, maka semakin banyak nutrisi yang diterima oleh fetus sehingga
kebutuhan nutrisi fetus terpenuhi. Walaupun jumlah implantasi secara tidak
langsung mempengaruhi berat dan panjang badan fetus, tetapi jumlah
implantasi tersebut tidak dipengaruhi oleh pemberian serbuk biji jinten hitam
namun dipengaruhi oleh keberhasilan embrio melakukan implantasi yang
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terlihat melalui jumlah implant. Jumlah implant tersebut ditentukan oleh
banyaknya ovum yang diovulasikan. Selain itu, Rugh (1968) juga
menyebutkan bahwa terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi antara
lain berapa kali induk mengalami kebuntingan, kesehatan, dan ketahanannya.
Efek pada janin sangat bergantung pada umur kehamilan pada saat
terpapar zat teratogenik, dosis, dan laju dosis yang diterima (Alatas, 2005).
Pada tahap awal proliferasi, embrio akan memberi respon all or none (terjadi
atau tidak sama sekali) karena pada tahap ini belum terjadi diferensiasi sel
hingga tidak ada pengaruh selektif, hal ini karena sel masih bersifat
totipotensi, sedangkan jika terjadi pada saat sel secara intensif mengalami
diferensiasi, mobilisasi dan organogenesis, maka akan menyebabkan
malformasi atau cacat bawaan namun jika terjadi setelah fase organogenesis,
maka akan menyebabkan kelainan fungsi. Jika efek yang ditimbulkan dari
teratogen tidak dapat diatasi oleh embrio maka dapat menyebabkan kematian.
Kematian embrio yang diikuti dengan aborsi atau disebut resorbsi pada
rodensia jika terjadi pada awal kehamilan, sedangkan jika terjadi pada akhir
kehamilan berupa kematian fetus. Morfologi fetus yang mengalami resorbsi
ditunjukkan oleh Gambar 7.
Fetus mati atau resorbsi merupakan bentuk dari kematian intrauterus.
Kematian intrauterus terjadi karena ketidakmampuan sel melakukan recovery
menjadi sel yang normal, sedangkan sel-sel tubuh fetus yang mampu
melakukan recovery menyebabkan fetus mampu bertahan hidup.
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Pada penelitian ini terdapat 1 fetus mati dengan kecacatan total atau
dapat dikatakan sebagai bentuk late stage resorbtion (Gambar 7) pada satu
kelompok dosis yaitu dosis 43,2 mg. Fetus mati dengan kecacatan total adalah
fetus yang berkembang tidak penuh, terdapat tanda-tanda autolisis dan
tubuhnya berkembang tidak sempurna. Adanya fetus mati dan cacat ini
kemungkinan disebabkan oleh proses pembelahan dan diferensiasi sel yang
terganggu sehingga fetus tidak mampu lagi meneruskan perkembangannya
atau dapat disebabkan oleh kelainan fungsional yang sangat parah sehingga
fetus tidak dapat bertahan hidup.

A

B

C

Gambar 7. Fetus Tikus Putih (Rattus norvegicus) setelah Pemberian Serbuk Biji Jinten
Hitam (Nigella sativa L.). A) Fetus Hidup Normal Kelompok Perlakuan Dosis 21,6 mg;
B) Fetus Mati dengan Kecacatan Total Kelompok Perlakuan Dosis 43,2 mg; C) Resorbsi
Kelompok Perlakuan Dosis 32,4 mg.

Pada penelitian ini, resorbsi terjadi pada semua kelompok perlakuan
namun tidak terdapat perbedaan secara signifikan dari hasil uji statistik
dengan ANOVA. Resorbsi dengan urutan tertinggi terjadi pada dosis 43,2
mg. Resorbsi adalah tidak berkembangnya embrio pada tempat implantasi
menjadi fetus yang normal. Resorbsi juga dapat terjadi akibat kesalahan
morfologi dengan berbagai cacat tubuh yang berakhir dengan kematian
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bewarna merah (sisa jaringan yang amorf) pada uterus dan tidak memberikan
respon saat disentuh. Peristiwa ini dapat terjadi karena tekanan mekanik
ataupun masuknya zat-zat toksik sehingga sel mengalami kematian.
B. Efek Serbuk Biji Jinten Hitam (Nigella sativa L.) terhadap Morfologi
Tikus Putih (Rattus norvegicus)
Dari pengamatan yang dilakukan, secara keseluruhan bagian fetus
berkembang sempurna (komponen tubuhnya lengkap) walaupun dari
beberapa fetus tersebut memiliki ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan
dengan yang lainnya, hanya terdapat 1 fetus yang komponen tubuhnya tidak
berkembang secara sempurna. Ketidaksempurnaan tersebut terletak pada
kecacatan total yang berakhir pada kematian. Pada penelitian ini ditemukan
abnormalitas eksternal berupa hemoragi di beberapa bagian tubuh fetus.
Jenis-jenis abnormalitas ekternal dan presentase fetus yang mengalaminya
tercantum pada tabel 5.

A

B

C

D

Gambar 8. Bentuk Hemoragi pada Fetus Tikus Putih (Rattus norvegicus). A) Kelompok
Perlakuan Dosis 0 mg; B) Kelompok Perlakuan Dosis 21,6 mg; C) Kelompok Perlakuan Dosis
32,4 mg; D) Kelompok Perlakuan Dosis 43,2 mg.

Pada gambar 8 terlihat bahwa pada semua peringkat dosis terdapat
malformasi berupa hemoragi. Kelainan ini berupa bercak-bercak darah yang
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terdapat di bawah permukaan kulit. Hemoragi atau pendarahan sebenarnya
adalah suatu peristiwa keluarnya darah dari system cardiovasculer yang
disertai dengan penimbunan di dalam ruang tubuh atau didalam jaringan tubuh
(Price dan Wilson, 1991). Mekanisme yang memungkinkan terjadinya
pendarahan, adalah akibat ketidakseimbangan osmotik, karena adanya
gangguan tekanan dan viskositas cairan pada bagian fetus yang berbeda yaitu
antara plasma darah dan ruang ekstra kapiler atau antara cairan ekstra
embrional dan intra embrional. Menurut Wilson and Warkany (1973) pada
keadaan normal embrio berkembang dalam amnion yang isotonis terhadap
cairan

tubuh.

Adanya

senyawa-senyawa

asing

kemungkinan

dapat

mengganggu keseimbangan osmotik tersebut.
Pada kelompok kontrol telah terjadi hemoragi yang ringan pada tubuh
fetus, hal ini diduga disebabkan oleh faktor-faktor internal ataupun eksternal
yang tidak diketahui. Pada kelompok perlakuan dosis 21,6 mg dihasilkan
fetus yang sebagian besar tubuhnya bersih dan tidak mengalami hemoragi,
hanya satu fetus yang mengalami hemoragi. Diduga pemberian serbuk biji
jinten hitam dapat memperbaiki metabolisme tubuh fetus melalui perbaikan
metabolisme induknya. Meskipun menurut Jawet (1998), terjadi perubahan
fisiologis yang beragam pada ibu yang sedang hamil. Namun, perubahan
fisiologis yang beragam tadi justru dapat diatasi selain oleh kemampuan fetus
untuk melakukan recovery, juga karena kandungan nutrisi yang terkandung
dalam serbuk biji jinten hitam dapat berperan maksimal dalam pengaturan
tekanan osmotik dalam tubuh fetus, sehingga dapat membantu penurunan
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insidensi kelainan morfologi berupa hemoragi dalam dosis 21,6 mg.
Penelitian Al-Enazi (2007), perlakuan dengan thymoquinone selama
kehamilan pada mencit yang menderita diabetes mengurangi rasio malformasi
embrio dengan menurunkan tingkat radikal bebas, selain itu juga
meningkatkan ukuran dan kematangan embrio. Pada kelompok perlakuan
jinten hitam dengan dosis 32,4 mg sebagian besar fetus yang dihasilkan
mengalami hemoragi yang lebih parah daripada kelompok kontrol. Pada
kelompok perlakuan dengan dosis tertinggi yakni 43,2 secara deskriptif
tampak bahwa semua fetus yang mengalami hemoragi lebih parah dari pada
kelompok perlakuan 32,4 mg. Presentase kejadian hemoragi paling tinggi
dialami oleh fetus yang induknya diperlakukan dengan serbuk biji jinten
hitam dengan dosis 43,2 mg/200grBB, diikuti dengan dosis 32,4
mg/200grBB; kontrol yaitu 0 mg/200grBB dan terendah adalah kelompok
perlakuan pertama yaitu dengan dosis 21,6 mg/200grBB.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa kandungan zat-zat aktif serta
nutrisi dalam serbuk biji jinten hitam dapat berpengaruh positif pada dosis
minimal yang dianjurkan pada manusia setelah dikonversi untuk tikus, namun
seiring peningkatan dosis, efek lain dari zat atau senyawa tersebut dapat
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fetus. Apabila dosis yang
diberikan lebih tinggi dari dosis maksimal perlakuan yakni 43,2 mg,
dimungkinkan dapat terjadi penurunan berat badan fetus yang signifikan,
mengingat kandungan serbuk biji jinten hitam yang bersifat negatif tidak dapat
lagi ditoleransi lagi oleh tubuh fetus. Zat yang berada dalam tubuh fetus dapat
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mencapai kadar maksimal dan mengalami kejenuhan sehingga dapat bersifat
embriotoksik. Reaksi toksik merupakan kelanjutan dari efek farmakodinamik
yang berlebihan, setelah diabsorbsi semua zat akan didistribusi ke seluruh
tubuh melalui peredaran darah, Distribusi ini mungkin tidak akan merata dan
akumulasi sering terlihat dalam organ tubuh tertentu. Efek toksik obat dapat
tergantung dari akumulasi ini, seperti juga efek terapinya. Pengikatan obat
oleh protein plasma dapat mengurangi efektivitas / toksisitasnya (Darmansjah,
2003).
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BAB VI
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Pemberian serbuk biji jinten hitam (Nigella sativa L.) dengan dosis
21,6 mg; 32,4 dan 43,2 mg menyebabkan:
1. Penurunan berat badan fetus seiring dengan peningkatan dosis jinten
hitam jika dibandingkan dengan kelompok kontrol, meskipun secara
statistik tidak signifikan.
2. Perubahan panjang badan (crow rump) fetus yang cukup fluktuatif,
meskipun secara statistik tidak signifikan.
3. Terdapatnya fetus mati dengan kecacatan total pada dosis 43,2 mg.
4. Terdapatnya resorbsi pada seluruh kelompok perlakuan. Presentase
resorbsi yang tertinggi terdapat pada kelompok perlakuan dengan dosis
43,2 mg.
5. Presentase hemoragi dari yang paling rendah ke yang paling tinggi
berturut-turut dari kelompok perlakuan dosis 21,6 mg, kelompok kontrol,
kelompok perlakuan dosis 32,4 mg, kelompok perlakuan dengan dosis
43,2 mg.
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B. Saran
1. Perlu dilakukakan pengamatan skeleton fetus untuk memastikan ada
tidaknya kecacatan internal maupun terjadinya pengurangan ataupun
penambahan jumlah dan bentuk susunan ruas vertebrae yang tidak normal
terkait dengan ukuran panjang fetus.
2. Perlu dilakukan penelitian dengan variasi dosis yang lebih rendah dan
lebih tinggi agar dapat diketahui bentuk kurva dosis responnya.
3. Perlu kehati-hatian dalam mengkonsumsi serbuk biji jinten hitam (Nigella
sativa L.) bagi ibu hamil, terutama dalam dosisnya. Berdasarkan hasil
penelitian ini, dosis aman serbuk biji jinten hitam bagi tikus putih (Rattus
norvegicus) hamil adalah dosis minimal yang direkomendasikan untuk
manusia setelah dikonversikan, yaitu 21,60 mg 2 kali dalam sehari.
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