BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian eksperimental laboratorik karena
diberi perlakuan tertentu pada subjek penelitian dan dibagi menjadi beberapa kelompok.
Lalu, hasil perlakuan dibandingkan antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan
(Alatas et al., 2016). Penelitian ini membandingkan pengaruh pemberian ekstrak etanolik
daun kelor pada ekspresi ACE2 jaringan paru-paru tikus pada model sindrom metabolik.
Penelitian yang dilakukan berupa posttest only control group design karena
pengamatan ekspresi ACE2 hanya dilakukan setelah subjek diberi perlakuan (Sugiyono,
2013).
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlokasi di Laboratorium Pangan dan Gizi Pusat Studi Pangan dan
Gizi (PSPG) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan di Laboratorium Patologi
Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Kedua laboratorium yang dipilih sebagai lokasi penelitian sudah memenuhi
standar dan telah melakukan publikasi hasil penelitian baik di taraf nasional dan
internasional. Standar yang dibutuhkan berupa kelayakan ruang dan lingkungan yang
dibutuhkan oleh hewan coba, meliputi luas ruangan yang memadai agar tidak
menimbulkan sesak, suhu, kelembaban relatif, alas tidur dan kebersihan kandang, serta
pakan dan air minum untuk hewan coba. Ruangan yang diharapkan bersuhu 27-32oC,
ventilasi memadai, alas tidur berasal dari kayu pasahan, kandang terbuat dari plastik, dan
air minum disajikan dalam botol dengan pipa yang dilengkapi "klep" peluru bulat di
ujungnya, serta air minum sudah memenuhi standarisasi. Kandang wajib dibersikan
setiap hari, begitu pula dengan kesehatan hewan wajib dimonitor. Limbah akan di tangani
secara biologis di Laboratorium Mikrobiologi Pangan PSPG UGM.
C. Subjek Penelitian
1. Populasi Penelitian
Tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur Wistar umur 2-3 bulan dengan
berat badan 180-220 gram.

2. Kriteria Inklusi
a. Jenis tikus

: Tikus galur Wistar

b. Berat badan

: 180-220 gram

c. Umur

: 2-3 bulan

d. Jenis kelamin

: Jantan

3. Kriteria Eksklusi
Tanda-tanda tikus mengalami sakit, yaitu :
D. Piloreksi, rambut terlihat kusam, berminyak, dan rontok
E. Kulit tampak longgar, penurunan berat badan drastis setelah adaptasi
F. Kelopak mata sedikit menutup, mata cekung, sekret berwarna merah di sekitar
mata (kromodakriorrhea)
G. Feses lembek, cair, dan berbau
H. Awalnya agresif lalu menjadi pasif, tidak nafsu makan, tidak mau minum, sering
tidur di kandang
I.

Ketika dipegang sering mencicit

J.

Bersin-bersin, tampak pucat, napas berbunyi (Hubrecht and Kirkwood, 2010).
Lalu, dilakukan pembagian sampel dengan membagi menjadi lima kelompok

berdasarkan randomisasi sederhana agar variabel perancu yang tidak terkendali dapat
terdistribusi merata pada semua kelompok (Harun et al., 2014).

D. Teknik Sampling dan Besar Sampel
1. Teknik Sampling
Metode pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu pemilihan
sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti (Dahlan, 2011).
2. Sampel Penelitian dan Besar Sampel
Dalam penelitian ini, hewan percobaan dibagi menjadi 5 kelompok
sehingga jumlah sampel minimal menurut rumus Federer adalah :
(𝑘 − 1)(𝑛 − 1) ≥ 15
(5 − 1)(𝑛 − 1) ≥ 15

4𝑛 − 4 ≥ 15
4𝑛 ≥ 19
𝑛 ≥ 4,75
Keterangan
𝑘 : Jumlah kelompok
𝑛 : Jumlah sampel tiap kelompok
Jadi, jumlah sampel minimal untuk setiap kelompok adalah 5 ekor tikus. Sebagai
cadangan, setiap kelompok ditambah 1 ekor tikus sehingga jumlah tikus setiap
kelompok menjadi 6 ekor. Dengan demikian, jumlah total tikus yang digunakan
adalah 30 ekor tikus.

E. Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian yang digunakan adalah experimental randomized control
group posttest design.

F. Identifikasi Variabel Penelitian
1. Variabel Bebas
Dosis ekstrak etanolik daun kelor (Moringa oleifera, Lam.)
2. Variabel Terikat
Ekspresi ACE2 jaringan paru-paru tikus putih (Rattus norvegicus) jantan Galur Wistar
3. Variabel Perancu
a. Terkendali
1) Jenis hewan percobaan
2) Jenis kelamin
3) Umur
4) Berat badan
5) Jenis makanan tikus
6) Parameter sebelum perlakuan
7) Pupuk tanaman kelor
8) Ruang dan lingkungan
b. Tidak Terkendali
1) Kondisi psikologis hewan percobaan
2) Infeksi mikroorganisme dan sistem imun
3) Reaksi hipersensitivitas terhadap ekstrak atau pakan yang diberikan untuk
hewan coba

G. Definisi Operasional Variabel
1. Variabel Bebas
Dosis Ekstrak Etanolik Daun Kelor (Moringa oleifera, Lam.)
a. Definisi Konsep

Ekstrak etanolik daun kelor yang dimaksud adalah daun kelor yang
diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 70%. Bahan
yang telah di maserasi disaring, sehingga diperoleh filtrat. Etanol dipilih karena
mengandung gugus OH dan C2H5 sehingga dapat mengikat senyawa polar dan
non polar. Selain itu, etanol juga bersifat lebih tidak toksik daripada metanol.
Daun kelor diperoleh dalam kondisi serbuk kering dari daerah Kalasan,
Sleman, Yogyakarta yang dikoleksi pada bulan Desember 2020. Pembuatan
simplisia dan proses ekstraksi dilakukan di Laboratorium Pangan dan Gizi PSPG
UGM Yogyakarta.
Dalam penelitian ini, ekstrak daun kelor diberikan peroral dengan sonde
lambung dalam dosis 150 mg/kgBB/hari, 250 mg/kgBB/hari, dan 350
mg/kgBB/hari dengan pelarut CMC-Na 2 ml/200grBB selama pada hari ke-29
hingga ke-56.
b. Alat Ukur

: Timbangan digital

c. Satuan

: mg (miligram)

d. Skala Pengukuran

: Numerik rasio

2. Variabel Terikat
Ekspresi ACE2 pada jaringan paru-paru tikus putih (Rattus norvegicus) jantan
Galur Wistar
a. Definisi Konsep

:

Gambaran histopatologi yang diamati adalah tingkat ekspresi ACE2 pada
jaringan

paru-paru.

Ekspresi

ACE2

ditentukan

dengan

pengecatan

imunohistokimia antibodi anti reseptor ACE2. Interpretasi positif jika terjadi reaksi
warna coklat di stroma jaringan paru setelah pengecatan. Penilaian dilakukan
dengan metode bersifat semikuantitatif menggunakan Intensity Distribution Score
(IDS). Pengamatan dan penghitungan sel dilakukan di Laboratorium Patologi
Anatomi FK UNS.
b. Alat Ukur

: Image Raster

c. Satuan

: Intensity Distribution Score (IDS)

d. Skala Pengukuran

: Numerik rasio

3. Variabel Perancu
a.

Terkendali
1) Jenis Hewan Percobaan

Hewan coba yang digunakan dalam penelitian harus memenuhi standar
berupa kondisi tikus sehat dan tidak terdapat gangguan anatomi untuk
mempertahankan genotipe, fenotipe (pengaruh maternal), dan dramatipe
(pengaruh lingkungan terhadap fenotip) agar penelitian bersifat reliabel
(Ridwan, 2013).
Respons hewan terhadap makanan dipengaruhi oleh variasi genetik
yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol dan glukosa. Sehingga
pemilihan tikus berdasarkan dengan galur yang sama, yaitu galur Wistar
yang didapat dari Laboratorium PSPG UGM Yogyakarta. Alasan pemilihan
tikus galur Wistar karena lebih responsif terhadap diet tinggi lemak daripada
tikus galur Sprague-Dawley (Marques et al., 2016). Lalu, pembagian tikus
menjadi 5 kelompok dengan randomisasi sederhana ditujukan untuk
pemerataan distribusi variasi genetik (Harun et al., 2014).
2) Jenis Kelamin
Pemilihan jenis kelamin hewan coba adalah tikus jantan agar sampel
menjadi homogen dan hormon esterogen tidak mempengaruhi hasil
penelitian. Efek hormon esterogen pada tikus betina berupa :
•

Peningkatan kadar HDL dan trigliserida

•

Penurunan kadar LDL dan kolesterol

•

Peningkatan penyimpanan lemak pada jaringan subkutan (Suherman,
2007; Hall, 2016).

3) Umur
Hasil penelitian juga dapat dipengaruhi oleh umur hewan coba.
Peningkatan kadar kolesterol, HDL, dan LDL ditemui pada umur 4 minggu,
kadar tertinggi pada umur 6 minggu, dan kemudian turun secara progresif
berdasarkan umur. Sedangkan, kadar tertinggi trigliserida dan VLDL terjadi
pada umur 4 minggu, turun secara progresif berdasarkan umur, dan
kadarnya stabil pada umur 20-50 minggu (Ihedioha et al., 2013). Maka dari
itu, dipilih tikus yang berumur 2 – 3 bulan untuk meminimalisasi pengaruh
umur terhadap kadar kolesterol.
4) Berat Badan
Hewan percobaan memiliki berat badan 180 - 220 gram

5) Jenis Makanan
Makanan yang diberikan untuk semua tikus adalah :
a. Pakan pelet BR-2 yang diberikan untuk kelompok kontrol negatif
b. Pakan pelet BR-2, pakan tinggi lemak, dan pakan penginduksi
hiperglikemia yang diberikan untuk kelompok perlakuan
● Kuning telur bebek 1 ml/100 gramBB dan lemak sapi 1 ml/100
gramBB
● Nicotinamide 110 mg/kgBB
● Streptozotocin 45 mg/kgBB
● Minyak teroksidasi 1 ml/100 gramBB
Kuning telur, lemak sapi, dan minyak teroksidasi diberikan secara
bertahap selama 28 hari, STZ-NA diberikan pada hari ke-25.
Pakan tinggi lemak dan pakan penginduksi hiperglikemia yang diberikan
untuk kelompok perlakuan (K2-K5) digunakan sebagai penginduksi
terjadinya sindrom metabolik pada tikus Wistar (Rattus norvegicus) jantan.
6) Parameter Sebelum Perlakuan
Sebelum diberikan pakan tinggi lemak tinggi fruktosa, berbagai
parameter pada tikus diperiksa terlebih dahulu (pretest) dengan kit DiaSys
(Diagnostic System Holzheim Germany) dan dinyatakan dalam satuan
mg/dL. Jika tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara kadar kolesterol
dan glukosa pada kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan, maka
penelitian dapat dilanjutkan. Jika terdapat perbedaan yang bermakna, maka
dimasukkan sebagai variabel perancu dalam uji statistik.
7) Pupuk
Kandungan nutrien dari Moringa oleifera, Lam. dapat dipengaruhi oleh
kandungan tanah dan pemberian pupuk kandang kotoran ayam, pupuk NPK,
atau pupuk OMF (Dania et al., 2014). Maka dari itu, digunakan ekstrak daun
kelor (Moringa oleifera, Lam.) dari tanaman yang ditanam pada tanah yang
memiliki kandungan yang sama sehingga memiliki kandungan nutrien yang
sama.
8) Ruang dan lingkungan
Lokasi penelitian telah memenuhi standar kelayakan ruang dan
lingkungan yang diperlukan hewan coba pada berbagai aspek, meliputi
luas, suhu, kelembaban relatif, alas tidur, kebersihan kandang, pakan, dan

air minum. Luas ruangan yang disediakan cukup untuk hewan coba agar
tidak sesak sehingga tidak mempengaruhi kesehatan tikus, suhu ruangan
diatur di kisaran 27-32oC, ventilasi memadai, alas tidur terbuat dari kayu
pasahan, kandang terbuat dari plastik, serta air minum terstandarisasi yang
diletakkan dalam botol dengan pipa yang pada ujungnya dilengkapi klep
peluru bulat. Kesehatan hewan dipantau dan kandang dibersihkan setiap
hari. Pengolahan limbah biologis yang akan dibuang dilakukan di
Laboratorium Mikrobiologi Pangan PSPG UGM.
b. Tidak Terkendali
1) Kondisi Psikologis Hewan Percobaan
Perlakuan yang dilakukan setiap hari, suasana lingkungan yang ramai,
dan kompetisi antartikus dapat mempengaruhi kondisi psikologis serta
menyebabkan stres. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi
masalah tersebut antara lain:
● Memelihara tikus pada kandang yang luas dan berukuran sama untuk
setiap kelompok
● Menyamakan jumlah tikus dalam setiap kandang untuk menghindari
dominasi atau kekurangan makanan
● Menciptakan kondisi kandang dan suasana lingkungan yang tenang dan
tidak ramai
● Mengatur suhu, pencahayaan, ventilasi, dan kelembaban kandang secara
optimal
2) Infeksi Mikroorganisme dan Sistem Imun
Mikroorganisme dapat menginfeksi hewan percobaan selama perlakuan
dan sistem kekebalan tubuh mempengaruhi respons terhadap infeksi
tersebut. Hal tersebut dapat mempengaruhi hasil penelitian namun tidak
dapat dikendalikan karena sulit dideteksi, kecuali jika hewan percobaan
menunjukkan tanda-tanda seperti tampak lemas dan lesu, kurang aktif, dan
tidak mau makan.
3) Reaksi Hipersensitivitas
Tidak dilakukan tes alergi terhadap hewan coba pada aspek-aspek
meliputi pakan standar, pakan tinggi lemak, induksi STZ-NA, dan ekstrak
daun kelor pada penelitian. Sehingga, reaksi hipersensitivitas hewan coba
terhadap komponen tersebut tidak diketahui.

H. Alat dan Bahan Penelitian
1. Alat
a. Kandang untuk hewan percobaan
b. Timbangan digital
c. Gelas ukur, pipet tetes, pipet ukur, pengaduk
d. Spektrofotometer
e. Seperangkat kit DiaSys
f. Wadah untuk menampung organ
g. Sonde lambung
h. Alat bedah (scalpel, gunting, pinset)
i. Tissue cassette
j. Beaker glass
k. Mikrotom
l. Object glass dan deckglass
m. Humidity chamber vertikal
n. Image Raster
o. Mikroskop cahaya Olympus CX 22
2. Bahan
a. Pakan pellet BR-2
b. Akuabides
c. Pakan tinggi lemak (kuning telur bebek, lemak sapi, dan minyak teroksidasi)
d. Streptozotocin-Nicotinamide
e. Air PAM
f. Etanol 70% sebagai pelarut ekstrak daun kelor
g. Ekstrak etanolik daun kelor (Moringa oleifera, Lam.)
h. 10% buffered formaline 1 M pH 7
i. Alkohol absolut 95%, 80%, 70%, dan 50%
j. Xylol
k. Parafin
l. Akuades
m. Canada balsam
n. Rabbit anti-rat ACE2 monoclonal antibody
o. Antibodi sekunder terkonjugasi HRP (Horseradish Peroxidase)

p. Hidrogen Peroksida
q. Kapas/tissue
r. CMC-Na 0,5%
I. Cara Kerja Penelitian
1. Tahap Persiapan
a. Persiapan Alat dan Bahan
1) Membuat ethical clearance dan surat izin penelitian
2) Persiapan hewan percobaan
Hewan coba dibagi menjadi 5 kelompok yang masing-masing kelompok
berisi 6 ekor tikus, dengan keterangan setiap kelompok sebagai berikut :
a) K1

: Kelompok kontrol dengan pemberian pakan standar

b) K2

: Kelompok sindrom metabolik dengan induksi

pakan tinggi lemak dan Streptozotocin Nicotinamide tanpa pemberian ekstrak daun kelor
c) K3

: Kelompok sindrom metabolik ditambah pemberian

ekstrak daun kelor dengan dosis 150 mg/kgBB
selama 4 minggu
d) K4

: Kelompok sindrom metabolik ditambah pemberian

ekstrak daun kelor dengan dosis 250 mg/kgBB
selama 4 minggu
e) K5

: Kelompok sindrom metabolik ditambah pemberian

esktrak daun kelor dengan dosis 350 mg/kgBB
selama 4 minggu.
Masing-masing kelompok tikus diberi label nama untuk mempermudah
identifikasi hewan coba selama perlakuan.
3) Pembuatan diet tinggi lemak yang terdiri dari kuning telur bebek, lemak sapi,
fruktosa, dan minyak teroksidasi. Pembuatan pakan tinggi lemak adalah
sebagai berikut :
a)

Pembuatan suspensi pakan tinggi lemak dengan melarutkan 200 gram
kuning telur bebek dan 200 gram lemak sapi ke dalam 200 ml CMC-Na
0,5% hingga membentuk suspensi dengan kadar masing-masing 1 g/ml.
Volume pakan yang diberikan masing-masing hewan coba adalah 2
ml/200 grBB/hari.

b) Pembuatan minyak teroksidasi dengan cara membiarkan minyak goreng
komersial kontak dengan udara terbuka sehingga akan mengalami
oksidasi sampai berbau tengik. Dosis yang diberikan kepada masingmasing hewan coba adalah 1 ml/200 grBB/hari.
4) Pembuatan ekstraksi
Pembuatan ekstrak daun kelor menggunakan daun kelor yang
didapatkan dari daerah Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Pembuatan simplisia
dan proses ekstraksi daun kelor dilakukan di Laboratorium PSPG UGM
Yogyakarta. Cara melakukan ekstraksi adalah sebagai berikut :
a. Daun kelor dicuci dan dikeringkan dengan oven pada suhu 40oC selama
24 jam (El-Moez et al., 2014; Villarruel-López et al., 2018). Daun kelor
kering dibuat menjadi serbuk menggunakan mesin grinder. Serbuk
kemudian diayak dengan ayakan 50 mesh untuk memperoleh simplisia
halus dengan ukuran yang homogen
b. Simplisia direndam dalam etanol 70% dengan perbandingan 1:6 selama
72 jam sambil diaduk sesekali
c. Hasil rendaman kemudian disaring sehingga diperoleh filtrat dan residu.
Jika residu masih berwarna, maka dilakukan remaserasi sampai
membentuk larutan yang tidak berwarna
d. Filtrat diuapkan dengan vacuum rotary evaporator dan pemanas water
bath pada suhu 700C sehingga terbentuk ekstrak kental
e. Ekstrak kental dibuat suspensi dengan pelarut CMC-Na 0,5%.
b. Perhitungan Dosis Ekstrak Daun Kelor
Pembentukan batu di kandung kemih dapat diturunkan dengan
pemberian ekstrak etanolik batang kelor dengan dosis 400 mg/kgBB/hari dan 800
mg/kgBB/hari selama 28 hari (Fahad et al., 2010). Sedangkan, kadar SGOT,
SGPT, dan kreatinin dapat diturunkan dengan pemberian ekstrak metanol biji
kelor dengan dosis 100 mg/kgBB dan 200 mg/kgBB selama 28 hari (Temitayo
Olayemi et al., 2016).
Dalam penelitian ini, pemberian ekstrak etanolik daun kelor dengan
dosis 150 mg/kgBB/hari, 250 mg/kgBB/hari, dan 350 mg/kgBB/hari pada hari
ke-29 sampai hari ke-56. Dosis yang diberikan tersebut aman dan jauh di bawah
dosis letal median (LD50) dengan nilai 6,68 gram/kgBB (Chivapat et al., 2011).

2. Tahap Adaptasi
Setiap tikus akan diadaptasikan pada kondisi laboratorium selama 1 minggu.
Pada tahap ini, setiap tikus diberikan pakan pelet BR-2 dan air PAM secara ad libitum.
3. Tahap Penelitian Pendahuluan
Penelitian pendahuluan dilakukan untuk menginduksi kondisi hiperkolesterol,
hiperglikemia, dan kerusakan berbagai organ di kelompok tikus K2, K3, K4, dan K5.
Komposisi makanan yang diberikan antara lain:
a.

Pakan tinggi lemak yang terdiri dari kuning telur bebek 1 ml/100 gramBB dan
lemak sapi 1 ml/100 gram BB yang diberikan selama 28 hari berturut – turut

b.

Injeksi intraperitoneal Nicotinamide (NA) 110 mg/kgBB, kemudian setelah 15
menit dilanjutkan dengan injeksi Streptozotocin (STZ) 45 mg/kgBB yang
dilakukan pada hari ke-25 perlakuan

c.

Minyak teroksidasi 1 ml/100 gramBB yang diberikan selama 28 hari berturut –
turut.

4. Tahap Pengukuran Parameter
Pengukuran berbagai parameter dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu:
a.

Pada hari ke-7, setelah adaptasi selesai dilakukan

b.

Pada hari ke-25, setelah induksi STZ-NA

c.

Pada hari ke-28, setelah diet tinggi lemak

d.

Pada hari ke-57, yaitu satu hari setelah hari terakhir pemberian ekstrak daun kelor
Pengukuran parameter dapat dilakukan dengan pengambilan darah dari vena

retroorbitalis dan didiamkan selama 15 menit (Advistasari et al., 2016). Setelah itu,
disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit dan serum yang berwarna
jernih yang digunakan sebagai sampel untuk analisis kadar zat dengan kit DiaSys.
5. Tahap Pemberian Ekstrak
Setelah tikus dalam kondisi hiperkolesterolemia dan hiperglikemia, maka tikus
dibagi menjadi 5 kelompok secara random, yaitu:
• K1 :

Kontrol
:
negatif, diberikan pakan pelet BR-2 dan
akuades selama 56 hari

• K2 :

Kontrol
:
positif, diberikan pakan tinggi lemak selama 28
hari dan tinggi fruktosa dengan injeksi STZ-NA pada
hari ke-25 kemudian diberikan CMC-Na 0,5% per oral

2 ml 1 kali sehari mulai hari ke-29 sampai dengan hari
ke-56
• K3:

Diberikan
:
pakan tinggi lemak (kuning telur bebek 1
ml/100 gramBB, lemak sapi 1 ml/100 gram BB, dan
minyak teroksidasi 1 ml/100 gramBB) selama 28 hari
dan injeksi STZ-NA pada hari ke-25, pada hari ke-29
diberikan ekstrak etanolik daun kelor dengan dosis 150
mg/kgBB/hari dalam bentuk suspensi CMC Na-ekstrak
etanolik daun kelor 0,01 ml/grBB sampai dengan hari
ke-56

• K4 :

Diberikan
:
pakan tinggi lemak (kuning telur bebek 1
ml/100 gramBB, lemak sapi 1 ml/100 gram BB, dan
minyak teroksidasi 1 ml/100 gramBB) selama 28 hari
dan injeksi STZ-NA pada hari ke-25, pada hari ke-29
diberikan ekstrak etanolik daun kelor dengan dosis 250
mg/kgBB/hari dalam bentuk suspensi CMC Na-ekstrak
etanolik daun kelor 0,01 ml/grBB sampai dengan hari
ke-56

• K5 :

Diberikan
:
pakan tinggi lemak (kuning telur bebek 1
ml/100 gramBB, lemak sapi 1 ml/100 gram BB, dan
minyak teroksidasi 1 ml/100 gramBB) selama 28 hari
dan injeksi STZ-NA pada hari ke-25, pada hari ke-29
diberikan ekstrak etanolik daun kelor dengan dosis 350
mg/kgBB/hari dalam bentuk suspensi CMC Na-ekstrak
etanolik daun kelor 0,01 ml/grBB sampai dengan hari
ke-56

Setiap kelompok tikus diberikan label nama. Pada hari ke-57, diperiksa parameter
klinis secara serologis pada tikus menggunakan kit DiaSys (Diagnostic System
Holzheim Germany).
6. Tahap Terminasi
Tikus dibedah dan organ paru-paru tikus diambil pada hari ke-57. Cara
pembedahan meliputi:

a. Digunakan teknik overdosis dengan inhalasi kloroform. Tikus dimasukkan ke
dalam stoples yang berisi 10-20 ml kloroform dituang di kapas lalu toples ditutup
rapat. Stoples didiamkan selama 2-5 menit hingga tikus tidak bernapas. Tutup
stoples dibuka lalu tikus dikeluarkan.
b. Tikus diposisikan telentang di papan parafin. Dilakukan pengamatan kembali
denyut jantung dan napas untuk memastikan hewan telah benar-benar mati.
Keempat ekstremitas difiksasi menggunakan pin.
c. Pembedahan dimulai dari bagian perut hingga ke dada sehingga organ paru-paru
terlihat.
d. Organ paru-paru diambil dan dipisahkan dari organ lain menggunakan gunting
lurus.
e. Organ paru-paru tikus masing-masing kelompok dimasukkan ke dalam pot urin
yang telah berisi 10% buffered formaline 1 M pH 7 hingga semua bagian organ
terendam sempurna. Diberikan label nama kelompok di setiap pot urin untuk
memudahkan identifikasi.
7. Pembuatan Preparat Histopatologi Jaringan Paru Hewan Coba
Pembuatan preparat histopatologi dilaksanakan di Laboratorium Patologi
Anatomi FK UNS. Organ paru-paru dipotong untuk mengambil jaringan
representatif. Potongan yang dilakukan adalah potongan melintang (cross section)
sehingga area seluruh lobus paru terlihat dan dapat memvisualisasikan lokasi
berbagai jenis sel di paru-paru terutama pada stroma jaringan paru. Langkah
selanjutnya meliputi :
a. Tahap Pemrosesan Jaringan
1) Fiksasi jaringan paru-paru dilakukan dengan larutan 10% buffered
formaline 1 M pH 7 selama 8-48 jam
2) Dehidrasi dilakukan untuk menghilangkan kandungan air di jaringan paruparu dengan memasukkan potongan jaringan ke tissue cassette dan
merendam jaringan dalam alkohol 50% selama semalam
3) Jaringan paru-paru dipindahkan lalu direndam dalam alkohol 70% selama
1 jam

4) Jaringan paru-paru dipindahkan lalu direndam dalam alkohol 80% selama
1 jam
5) Jaringan paru-paru dipindahkan lalu direndam dalam alkohol 95% I selama
1 jam
6) Jaringan paru-paru dipindahkan lalu direndam dalam alkohol 95% II selama
2 jam
7) Sisa-sisa alkohol dibersihkan melalui proses clearing pada jaringan paruparu melalui perendaman tissue cassette dalam xylol I selama 1 jam
8) Tissue cassette direndam dalam xylol II selama 1 jam
9) Tissue cassette ditiriskan
10) Proses embedding dilakukan melalui perendaman tissue cassette ke dalam
parafin cair pada suhu 58oC dalam inkubator selama satu malam.
b. Tahap Pemrosesan Blok Parafin
1) Pembuatan blok parafin dilakukan dengan cara parafin cair dituangkan
perlahan ke dalam paper boat mould. Lalu tissue cassette dimasukkan ke
dalam parafin dengan pinset. Parafin ditunggu hingga mengeras selama
beberapa saat. Orientasi jaringan perlu diperhatikan agar mendapat jaringan
yang representatif ketika dilakukan pemotongan blok parafin.
2) Blok parafin dipotong sesuai dengan orientasi paru-paru menggunakan
mikrotom sehingga menghasilkan potongan berbentuk pita dengan
ketebalan sekitar 4-5 μm dan panjang sesuai jaringan yang diperlukan
3) Hasil potongan blok parafin diletakkan di slide poly-L-lysine yang telah
diberi identitas sehingga menjadi preparat untuk identifikasi sampel
4) Preparat dimasukkan ke dalam inkubator suhu 37oC selama satu malam
c.

Tahap Deparafinisasi dan Dehidrasi
1) Sisa parafin dihilangkan melalui perendaman preparat secara berurutan ke
dalam xylol I, xylol II, xylol III, dan xylol IV dengan masing-masing xylol
selama 5 menit
2) Preparat direndam ke dalam alkohol absolut selama 5 menit, alkohol 95%
selama 5 menit, dan alkohol 70% selama 5 menit
3) Preparat dicuci dengan akuades selama 5 menit

4) Preparat dicuci dengan air mengalir selama 5 menit
5) Preparat dicuci kembali dengan akuades selama 5 menit
d.

Tahap Pengecatan Immunohistokimia
1) Preparat dicuci dengan PBS selama 2 x 5 menit
2) Retrieval antigen dilakukan pada microwave oven dengan Tris EDTA 10%
pH 9 pada suhu 90°C selama 3 menit kemudian dilanjutkan pada suhu
rendah 10 menit
3) Setelah dingin, preparat dicuci dengan PBS selama 2 x 5 menit
4) Endogeneous peroxidase blocking dilakukan dengan pemberian hidrogen
peroksida 3% pada metanol (3 ml hidrogen peroksida pada 100 ml metanol)
selama 20 menit
5) Preparat dicuci dengan PBS selama 2 x 5 menit
6) Blocking serum BSA (Bovine Serum Albumin 1%) diteteskan pada preparat
selama 10 menit lalu diinkubasi pada humidity chamber vertikal 4oC
selama satu malam
7) Preparat ditiriskan lalu diteteskan preparat dengan Rabbit Anti-Rat ACE2
Monoclonal Antiobody yang telah dilarutkan di BSA (Bovine Serum
Albumin 1%) dengan perbandingan 1:100 lalu diinkubasi pada suhu 4 oC
selama 18 jam.
8) Preparat dicuci dengan PBS selama 2 x 5 menit
9) Preparat diteteskan dengan biotin selama 15 menit
10) Preparat dicuci dengan PBS selama 2 x 5 menit
11) Preparat diteteskan dengan streptavidin selama 10 menit
12) Preparat dicuci dengan PBS selama 2 x 5 menit
13) Substrat

enzim

peroksidase

:

DAB

(3,3-deaminobenzidine

tetrahidrokloride) diteteskan ke preparat selama 3-5 menit
14) Preparat dicuci dengan air mengalir selama 10 menit
15) Preparat diteteskan dengan hematoxylin selama 4 menit
16) Preparat dicuci dengan air mengalir selama 10 menit
17) Preparat dilewatkan proses mounting lalu ditutup dengan deckglass
e.

Tahap Pengamatan Tingkat Ekspresi ACE2

Pengamatan histopatologi sediaan ekspresi ACE2 dilakukan dengan
menggunakan mikroskop cahaya pada sediaan yang telah dilakukan
pengecatan

imunohistokimia

menggunakan

Rabbit

Anti-Rat

ACE2

Monoclonal Antiobody. Ekspresi ACE2 yang ditunjukkan dengan warna
coklat hasil reaksi enzimatis HRP dengan substrat DAB akan dinilai dengan
menghitung sel pada stroma jaringan paru yang mengekspresikan ACE2 pada
sembilan lapang pandang (0,51 mm2/area) pada jaringan paru menggunakan
Image Raster perbesaran 100x dan 400x.
J. Teknik Analisis Data
1. Analisis Pemberian Ekstrak Daun Kelor terhadap Ekspresi ACE2
Normalitas distribusi data histopatologi setelah pemberian ekstrak daun kelor
diperiksa dengan uji Shapiro-Wilk mengingat jumlah sampel kurang dari 50. Uji
parametrik one-way ANOVA dilakukan apabila data terdistribusi normal. Uji nonparametrik Kruskal-Wallis dengan analisis post-hoc menggunakan uji Mann-Whitney
dilakukan apabila data terdistribusi tidak normal. Uji one-way ANOVA atau KruskalWallis dipilih dengan alasan skala data bersifat numerik dan memiliki lebih dari 2
kelompok tidak berpasangan. Semua jenis analisis data dilakukan menggunakan
Statistical Product and Service Solution (SPSS) 23.00 for Windows.

