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RINGKASAN

Eka Dian Sofiana. Pengaruh Ekstrak Kulit Buah Manggis (Garcinia

mangostana L.) Terhadap Nekrosis Sel Alveolar Tipe II Paru Mencit Bunting

(Mus Musculus) Yang Dipapar Asap Rokok. Penelitian ini di bawah bimbingan

Dr. Epy Muhammad Luqman, drh., M.Si. selaku dosen pembimbing utama dan

Dr. Abdul Samik, drh., M.Si. selaku dosen pembimbing serta. Penelitian ini juga

dibawah bimbingan penelitian Dr. Widjiati, drh., M.Si. selaku pembimbing

lapangan.

Indonesia merupakan negara ke lima terbanyak yang masyarakatnya

mengkonsumsi rokok. Wanita hamil yang berada di lingkungan perokok tidak

sedikit, bahkan cenderung meningkat setiap tahun. Asap rokok dapat

membahayakan kesehatan ibu dan janin. Wanita hamil akan mengalami gangguan

pada paru yang terus-menerus terpapar asap rokok. Kerusakan paru pada wanita

hamil akan berdampak negatif pada janin.

Paparan asap rokok dapat meningkatkan produksi Reactive Oxygen

Species (ROS). Pada saat level ROS meningkat melebihi sistem pertahanan

antioksidan, terjadilah oxidative stress. Kerusakan oxidative akan memberikan

efek biologis mulai dari mutagenesis dan kematian sel. Asap rokok diketahui

memiliki berbagai efek yang merusak sel alveolar tipe II paru, salah satunya

menyebabkan nekrosis sel alveolar tipe II paru. Paparan asap rokok menghasilkan

banyak ROS yang merusak sel alveolar tipe II paru.

Kulit buah manggis (Garcinia mangostana L.) yang mengandung senyawa

xanthone yang memiliki kemampuan sebagai antioksidan kuat. Senyawa xanthone

dibutuhkan oleh tubuh sebagai penyeimbang agar tidak terjadi ROS dan dapat

menghambat ROS serta penangkal ROS yang relatif kuat. Antioksidan kuat yang

dapat digunakan untuk meredam ROS adalah xanthone yang terdapat dalam kulit

buah manggis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pemberian ekstrak kulit

buah manggis dapat menurunkan jumlah nekrosis sel alveolar tipe II paru mencit

bunting yang dipapar asap rokok. Hewan percobaan yang digunakan adalah 20
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ekor mencit bunting strain Balb/C, kemudian dibagi dalam lima kelompok K-,

K+, P1, P2 dan P3. K- hanya diberikan aquades selama 12 hari, K+ diberikan

paparan asap rokok selama 12 hari, P1, P2 dan P3 diberikan paparan asap rokok

dan diberi ekstrak kulit buah manggis dengan dosis 50 mg/kg BB, 100 mg/kg BB

dan 150 mg/kg BB selama 12 hari. Pembedahan pada mencit dilakukan pada hari

ke-18 dengan pengambilan organ paru, pembuatan preparat histopatologis, setelah

itu dilanjutkan dengan penghitungan jumlah sel nekrosis sel alveolar tipe II paru.

Data di analisis dengan menggunakan uji statistik parametrik, yaitu menggunakan

ANOVA pada tingkat kepercayan 5% dan apabila terdapat perbedaan yang nyata

antar perlakuan dilanjutkan dengan uji Tukey.

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang nyata pada jumlah nekrosis

sel alveolar tipe II paru antar kelompok perlakuan (p<0.05). Selanjutnya

dilakukan uji Tukey dengan hasil yang diperoleh menunjukkan perlakuan K-

berbeda nyata (p<0.05) dengan K+, P1, P2, dan P3. Perlakuan K+ berbeda nyata

(p<0.05) dengan K-, P1, P2, dan P3. Hasil perlakuan K+ sebagai kontrol positif

menunjukkan nilai tertinggi banyaknya jumlah nekrosis sel alveolar tipe II paru

dibandingkan dengan K-, P1, P2, dan P3. Pada perlakuan P1, P2, dan P3

menunjukkan berkurangnya jumlah nekrosis sel alveolar tipe II paru mencit

bunting yang dipapar asap rokok dan diberi terapi ekstrak kulit buah manggis

berbagai dosis. Menurut hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberian

ekstrak kulit buah manggis (Garcinia mangostana L.) dapat menurunkan nekrosis

sel alveolar tipe II paru mencit bunting (Mus musculus) yang dipapar asap rokok.

Dosis efektif ekstrak kulit buah manggis adalah 100 mg/kg BB.

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka dapat disarankan untuk

mengonsumsi ekstrak kulit buah manggis (Garcinia mangostana L.) untuk

memenuhi antioksidan eksogen yang diperlukan tubuh akibat ROS yang

ditimbulkan dari lingkungan luar seperti asap rokok. Keberadaan ROS akibat

paparan asap rokok dapat menyebabkan kematian sel secara nekrosis dan

apoptosis, sehingga perlu dilakukan pengamatan kematian sel secara apoptosis.
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