
BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merokok merupakan salah satu faktor gaya hidup yang sangat

berpengaruh bagi kesehatan manusia. Menurut Global Adults Tobacco Survey

(GATS) tahun 2011, Indonesia memiliki jumlah perokok aktif terbanyak

dengan prevalensi 67 % laki-laki dan 2,7% pada wanita atau 34,8 % penduduk

(sekitar 59,9 juta orang) dan 85,4 %  perokok pasif yaitu masyarakat yang

terpapar asap rokok di tempat umum yaitu restoran 78,4 % terpapar asap

rokok di rumah dan 51,3 % terpapar asap rokok di tempat kerja (Riskesdas,

2010). Rokok mengandung lebih dari 4000 senyawa aktif yang dapat

mengakibatkan terjadinya berbagai penyakit kanker, penyakit jantung,

penyakit sistem pernapasan, penyakit gangguan reproduksi dan kehamilan

(Riskesdas, 2010).

Kandungan senyawa aktif dalam asap rokok berupa nikotin, tar,

karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, amonia, dan sulfur serta

bahan berbahaya lainnya yang dapat menimbulkan gangguan pada sistem

reproduksi. Kandungan nikotin dalam rokok mengakibatkan penyempitan

pembuluh darah plasenta sehingga aliran darah menuju janin berkurang.

Selain itu, karbon monooksida dari asap rokok akan mengikat Hb dalam darah

yang menyebabkan distribusi zat makanan dan oksigen yang disuplai ke janin
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terganggu, sehingga terjadinya anemia dan melahirkan bayi prematur

(Oktavianis, 2011).

Paparan asap rokok dapat meningkatkan produksi Reactive Oxygen

Species (ROS).  Adanya  peningkatan  ROS  akibat  paparan  asap  rokok

diimbangi dengan  sistem  pertahanan  antioksidan.  Pada  saat  level  ROS

meningkat melebihi  sistem  pertahanan  antioksidan,  terjadilah oxydative

stress (Rahayu dkk., 2013). Kerusakan oxydative akan  memberikan  efek

biologis mulai  dari mutagenesis dan kematian  sel.  Asap rokok diketahui

memiliki berbagai efek yang merusak sel trofoblas plasenta yang diakibatkan

oleh nikotin dalam asap rokok  yang mempengaruhi jumlah sel trofoblas dan

menyebabkan pembuluh tali pusat (plasenta) dan uterus menyempit sehingga

akan menurunkan jumlah oksigen yang diterima fetus (Xiao et al., 2007),

ancaman lepasnya plasenta sebelum lahir, plasenta previa sedangkan dampak

terhadap janin adalah berat badan janin di dalam rahim, kelahiran premature

pada janin meningkatnya resiko kematian janin mendadak (Valleria, 2009).

Tubuh  memerlukan  asupan  antioksidan  dari  luar  agar  tidak  terjadi

kerusakan  sel  yang  lebih  lanjut  akibat  peningkatan  ROS (Rahayu dkk.,

2013).  Antioksidan  merupakan  senyawa  yang  dapat  memperlambat  atau

mencegah terjadinya  kerusakan yang diakibatkan oleh ROS dengan jalan

meredam  aktivitas  ROS  atau  memutus  rantai  reaksi  oksidasi  yang

disebabkan oleh ROS (Miryanti dkk., 2011).
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Kulit  buah  manggis  (Garcinia  mangostana  L.)  berpotensi  sebagai

antioksidan alami. Penelitian in vitro menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah

manggis  berpotensi  sebagai  antioksidan  dengan  kandungan  senyawa

xanthone.  Senyawa  antioksidan  dalam  kulit  buah  manggis  memiliki

kekuatan 4 sampai 5 kali lebih tinggi dibanding vitamin C dan vitamin E yang

dikenal  sebagai  antioksidan  potensial  (Miryanti  dkk.,  2011; Palakawong et

al., 2010). Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa terdapat senyawa yang

terkandung dalam kulit buah manggis yaitu xanthone yang meliputi

mangostin, mangosterol, mangostinon α dan β, trapezifolixanthone,

tovophyllin B, alfa dan beta mangostin, garcinon β, mangostanol, flavonoid

epikatekin, dan gartanin. Senyawa xanthone pada kulit buah manggis

merupakan antioksidan tingkat tinggi oleh karena itu xanthone sangat

dibutuhkan dalam tubuh sebagai penyeimbang prooxidant (oxidizing radicals,

carbon centered, sinar UV, metal, dll). Xanthone mampu mengikat oksigen

bebas yang tidak stabil yaitu radikal bebas perusak sel di dalam tubuh

sehingga xanthone dapat menghambat proses degenerasi (kerusakan) sel.

Xanthone juga merangsang regenerasi (pemulihan) sel tubuh yang rusak

dengan cepat sehingga membuat awet muda. Selain itu xanthone juga efektif

mengatasi sel kanker dengan mekanisme apoptosis (kematian terprogram)

yaitu dengan memaksa sel mengeluarkan cairan dalam mitokondria sehingga

sel kanker mati. Senyawa xanthone juga mengaktifkan sistem kekebalan

tubuh dengan merangsang sel pembunuh alami (natural killer cell atau NK
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cell) dalam tubuh. NK cell itulah yang secara alami bertugas membunuh sel

kanker dan virus yang masuk dalam tubuh manusia (Miryanti,2011).

Kandungan anti oksidan dalam xanthone dengan kadar tinggi dapat

menangkal radikal bebas seperti efek asap rokok pada plasenta yang

mengakibatkan kerusakan pada sel maupun jaringan pada plasenta melalui

perlindungan terhadap protein, sel, jaringan dan organ-organ tubuh (Sie,

2013).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengetahui apakah

pemberian ekstrak kulit manggis (Garsinia mangostana L.) dapat

mempengaruhi jumlah sel trofoblas plasenta mencit (Mus musculus) yang

diberi paparan asap rokok. Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat

bermanfaat untuk kepentingan dalam bidang pencegahan terhadap perubahan

pada plasenta dan  pendamping obat modern dalam sistem pelayanan

kesehatan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai

berikut:

Apakah Pemberian ekstrak kulit manggis (Garsinia mangostana L.) dapat

mempengaruhi jumlah sel trofoblas plasenta pada mencit (Mus musculus)

yang diberi paparan asap rokok?
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1.3 Landasan Teori

Manggis merupakan salah satu buah yang digemari oleh masyarakat

Indonesia. Secara tradisional buah manggis digunakan sebagai obat sariawan,

wasir dan luka. Kulit buah dimanfaatkan sebagai pewarna termasuk untuk

tekstil dan air rebusannya dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Batang

pohon dipakai sebagai bahan bangunan, kayu bakar/ kerajinan (Prihatman,

2000). Kulit buah manggis setelah diteliti ternyata mengandung beberapa

senyawa dengan aktivitas farmakologi misalnya anti-oksidan, anti-inflamasi,

anti histamin, anti kanker, pengobatan penyakit jantung, anti bakteri, anti

jamur. Kandungan dalam kulit manggis seperti xanthone, tannin, asam fenolat

maupun antosianin. Golongan xanthon merupakan salah satu antioksidan

dalam kandungan kulit buah manggis. Alfa-mangostin dan gamma-mangostin

merupakan kandungan yang paling banyak dalam senyawa xanthone

(Mardiana, 2011). Menurut Noverina (2011), xanthone dalam kulit manggis

berjumlah sekitar 17.000–20.000 Oxygen Radical Absorbance Capacity

(ORAC). Nilai ORAC manggis yang tinggi menggambarkan kemampuan

xanthone dalam menyerap radikal bebas secara cepat. Selain itu Moongkarndi

et al.(2004) melaporkan bahwa ekstrak methanol kulit buah manggis
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menunjukkan aktivitas sangat poten dalam menghambat proliferasi sel kanker

payudara SKBR3, dan menunjukkan aktivitas apoptosis.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak kulit manggis (Garsinia

mangostana L.)  terhadap jumlah sel trofoblas plasenta pada mencit (Mus

musculus) yang diberi paparan asap rokok.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang khasiat

ekstrak kulit manggis (Garsinia mangostana L.) sebagai tindakan preventif

terhadap jumlah sel trofoblas plasenta pada mencit (Mus musculus) yang

diberi paparan asap rokok.

1.6 Hipotesis

Hipotesis penelitian yang diajukan adalah pemberian ekstrak kulit manggis

(Garsinia mangostana L.) dapat mempengaruhi jumlah sel trofoblas plasenta

pada mencit (Mus musculus) yang diberi paparan asap rokok.
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