
8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Asap Rokok

Asap rokok adalah suatu sumber pencemaran udara. Berdasarkan

klasifikasi karsinogen yang dikeluarkan oleh Environmental Protection

Agency (EPA), asap rokok merupakan karsinogen penyebab kanker paru

(Dorothy, 2010). Asap rokok dibentuk oleh asap rokok sampingan (side

stream smoke) yaitu asap dari ujung rokok yang terbakar dan asap rokok

utama (main stream smoke) yaitu asap dari ujung filter yang dihisap oleh

mulut dan masuk ke paru. Polusi udara yang ditimbulkan oleh asap rokok

utama dan asap rokok sampingan yang dihembuskan lagi oleh perokok

disebut asap rokok lingkungan (Environmental Tobacco Smoke/ ETS).

Kandungan bahan kimia pada asap rokok sampingan lebih tinggi dibanding

asap rokok utama (Rahmatullah, 2007).

Mekanisme kerja asap rokok terhadap tubuh dibedakan atas fase

partikel dan fase gas. Fase partikel terdiri dari nikotin, nitrosamine, N

nitrosonorktokin, polisiklik hidrokarbon, logam berat dan karsinogenik

amin. Fase gas terdiri dari karbonmonoksid, karbondioksid, benzene,

amonia, formaldehid, hidrosianida dan lain-lain (Sitepoe, 2000).

Asap rokok mengandung berbagai zat yang dapat menyebabkan

kanker, seperti tar, arsen, nitrosamin, kadmium, formaldehid, kromium,

benzen, polonium, 1,3–Butadin dan akrolein. Senyawa tersebut diketahui

sebagai komponen paling destruktif dari asap rokok. Senyawa tersebut
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terakumulasi di paru sepanjang waktu dan merusak paru melalui bermacam-

macam proses biokimia dan mekanik (Sukendro, 2007). Beberapa senyawa

yang terdapat dalam asap rokok dapat diamati pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Senyawa-senyawa yang terkandung dalam asap rokok dan efek
terhadap tubuh.

Fase
Partikel

Senyawa Efek
Tar Karsinogen
Hidrokarbon aromatik polinuklear Karsinogen
Nikotin Stimulator, Depressor,

Ganglion, Kokarsinogen
Fenol Kokarsinogen dan Iritan
Kresol Kokarsinogen dan Iritan
β – Naftilamin Karsinogen
N – Nitrosonomikotin Karsinogen
Benzo(a)piren Karsinogen
Logam renik Karsinogen
Indol Akselerator tumor
Karbazol Akselerator tumor
Katekol Kokarsinogen

Fase
Gas

Karbonmonoksida Pengurangan transfer
dan pemakaian O2

Asam Hidrosianat Sitotoksik dan Iritan
Asetaldehid Sitotoksik dan Iritan
Akrolein Sitotoksik dan Iritan
Amonia Sitotoksik dan Iritan
Formaldehid Sitotoksik dan Iritan
Oksida dari Nitrogen Sitotoksik dan Iritan
Nitrosamin Karsinogen
Hidrozin Karsinogen
Vinil klorida Karsinogen

(Purnamasari, 2006)
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2.2 Efek Asap Rokok

Asap rokok menjadi penyebab paling dominan dalam polusi ruangan

tertutup. Asap rokok memberikan polutan berupa gas dan partikel.

Gangguan akut dari polusi ruangan dengan asap rokok adalah bau tembakau

yang menyengat serta menyebabkan iritasi mata, hidung dan tenggorokan.

Bau dari polusi asap rokok akan mempengaruhi kesehatan tubuh. Bagi

penderita asma, polusi ruangan akan memicu terjadinya asma (Sitepoe,

2000).

Asap rokok bisa menyebabkan gangguan kesehatan terhadap perokok

pasif yaitu orang yang berada berdekatan dengan perokok yang turut

menghisap asap rokok. Wanita yang mempunyai suami perokok mempunyai

resiko mengidap kanker paru lebih tinggi dibanding dengan wanita yang

mempunyai suami bukan perokok (Tandra, 2003).

Asap rokok menyebabkan meningkatnya jumlah sirkulasi fagosit dan

fagosit yang muncul dapat menstimulasi timbulnya sistem ROS.

Peningkatan jumlah fagosit yang teraktivasi dapat menambah oxidative

stress. Kejadian yang penting adalah jejas pada jaringan merupakan

peningkatan adhesi perlekatan fagosit ke dalam jaringan dan merupakan

pusat proses imun dan inflamasi terutama jejas pada jaringan yang

berhubungan dengan ROS (Purnamasari, 2006). Asap rokok menghasilkan

ROS yang akan menginduksi terjadinya respon inflamasi. Makrofag

alveolar yang terstimulasi oleh asap rokok dapat menginaktivasi α1–AT

sebagai proteinase inhibitor dalam paru melalui dua cara yaitu dengan
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memproduksi elastase sebagai metalloenzim yang dapat menghambat dan

menghidrolisa α1–AT serta dengan memproduksi ROS yang akan secara

langsung meghambat α1–AT. Elastase dapat merusak struktur protein paru,

salah satunya adalah destruksi septum alveolar paru dan akan menyebabkan

nekrosis sel alveolar tipe II (Sianturi, 2003).

2.3 Kulit Buah Manggis (Garcinia mangostana L.)

Buah manggis sering mendapat julukan Queen of Fruit karena

dianggap salah satu buah tropis dengan cita rasa terbaik di dunia.

Pemanfaatan kulit buah manggis sebenarnya sudah dilakukan sejak  dahulu.

Kulit buah manggis secara tradisional digunakan pada berbagai pengobatan

di negara India, Myanmar, Sri langka dan Thailand. Secara luas, masyarakat

Thailand memanfaatkan kulit buah manggis untuk pengobatan penyakit

sariawan, disentri, cystitis, diare, gonorea dan eksim (Mahabusarakam et al.,

2006).

Ekstrak kulit buah manggis diketahui relatif aman. Penelitian tentang

toksisitas ekstrak 95% ethanol kulit buah manggis pada tikus Sprague-

Dawley, baik dosis akut (dosis 2; 3, dan 5 g/kg BB) maupun dosis subakut

(dosis 0; 50; 500, dan 1000 mg/kg BB selama 28 hari) tidak menunjukan

mortalitas maupun tanda-tanda abnormalitas klinis organ paru, jantung, hati,

limfa, adrenal, ginjal, testis dan ovarium, maupun parameter biokimia

lainnya (Jujun et  al.,  2008).

Penelitian Ngawhirunpat et al. (2010) menyebutkan bahwa ekstrak

kulit buah manggis mempunyai kemampuan sebagai antioksidan. Bahan
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aktif yang telah berhasil diidentifikasi dari kulit buah manggis adalah

senyawa xanthone, seperti 8-hydroxycudraxanthone G, mangostingone

[7methoxy – 2 – (3 – methyl – 2 – butenyl) – 8 – (3 – methyl – 2 – oxo – 3 –

butenyl) – 1,3,6 trihydroxyxanthone, cudraxanthone G, 8-deoxygartanin,

garcimangosone B, garcinone D, garcinone E, gartanin, 1-isomangostin, α-

mangostin, ɡ-mangostin, mangostinone, smeathxanthone A, dan tovophyllin

A (Jung et al., 2006).

Ekstrak kulit buah manggis dengan ethanol 95% dengan cara

maserasi, perkolasi, ultrasonik dan magnetic stirrer, serta ethanol 50%, 70%

dan 95% dengan menggunakan soxhlet, didapatkan kadar α-mangostin lebih

besar pada ekstrak ethanol 95% dengan cara maserasi dan dengan

menggunakan soxhlet masing-masing sebesar 13,32% w/w dan 13,51% w/w

(Pothitirat et al., 2010).

Kosem et al. (2007) mendapatkan kadar α-mangostin dari ekstrak

methanol kulit buah manggis sebesar 25,19g per 100g ekstrak.

Ngawhirunpat et al. (2010) mengekstrak kulit buah manggis dengan air,

methanol, serta hexane dan didapatkan kadar α-mangostin dari ekstrak

hexane sebesar 28,7% w/w, dari ekstrak methanol 15,5% w/w.

2.4 Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kulit Buah Manggis

Aktivitas antioksidan ekstrak kulit buah manggis telah diuji

menggunakan metode 1,1-diphenil-2-picrylhydrazil (DPPH) (Palakawong et

al., 2010). Metode DPPH pada prinsipnya adalah reaksi penangkapan

hidrogen oleh DPPH dari senyawa antioksidan. Derajat penurunan warna
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ungu merah DPPH menjadi DPPH dalam bentuk tereduksi (DPPHH) yang

berwarna kuning mengindikasikan kemampuan peredaman senyawa

tersebut sebagai antiradikal bebas dan dilakukan secara spektrofotometri

pada panjang gelombang 517 nm (Kosem et al., 2007).

Weecharangsan et al. (2006) mempelajari sifat antioksidan dan

neuroprotektif dari empat jenis ekstrak kulit buah manggis (ekstrak air,

ethanol 50%, ethanol 95% dan ethyl acetate). Kapasitas antioksidan tersebut

diuji dengan metode DPPH konsentrasi 1; 10; 50 dan 100 µ g/ml. Ekstrak

air dan ethanol 50% menunjukkan kapasitas antioksidan paling tinggi yaitu

IC50 masing-masing 34,98 dan 30,76 µ g/ml. Kapasitas antioksidan ekstrak

tersebut kemudian diuji pada sel neuroblastoma (NG108-15) yang terpapar

hidrogen peroksida (H2O2), kedua ekstrak tersebut (ekstrak air dan ekstrak

ethanol 50%) menunjukkan kemampuan sebagai neuroprotektif pada

konsentrasi 50 µ g/ml. Penelitian ekstrak kulit buah manggis dengan

menggunakan metode DPPH juga menunjukkan ekstrak ethanol kulit

manggis mempunyai kemampuan sebagai antioksidan yang signifikan

dengan IC50 sebesar 6,13 µ g/ml. Ekstrak kulit buah manggis dapat

menurunkan produksi ROS secara signifikan pada sel polymorphonuclear

leucocyte (Chomnawang et al., 2007).

Pothitirat et al. (2010) mengekstrak kulit buah manggis dengan

ethanol 95% dengan cara maserasi, perkolasi, ultrasonik dan magnetic

stirrer, serta ethanol 50%, 70% dan 95% dengan menggunakan soxhlet,

aktivitas antioksidan ekstrak tersebut yang diuji dengan metode DPPH dan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH EKSTRAK KULIT BUAH MANGGIS (Garcinia mangostana L.) 
TERHADAP NEKROSIS SEL ALVEOLAR TIPE II PARU MENCIT 
BUNTING (Mus musculus) YANG DIPAPAR ASAP ROKOK

EKA DIAN SOFIANA



14

diketahui bahwa ekstrak ethanol 95% dengan cara maserasi dan soxhlet

mempunyai aktivitas antioksidan yang baik masing-masing dengan IC50

sebesar 14,24 µ g/ml dan 14,88 µ g/ml.

Penelitian Zarena and Sankar (2009) menguji aktivitas antioksidan

ekstrak kulit buah manggis yang diekstrak dengan berbagai macam pelarut

dengan menggunakan metode DPPH, hasil penelitian tersebut menunjukkan

bahwa ekstrak ethyl asetat dan aseton didapatkan IC50 masing-masing

sebesar 30,01 µ g/ml dan 33,32 µ g/ml, yang mengindikasikan sebagai

sumber antioksidan yang baik dengan cara mendonorkan elektron pada

radikal bebas untuk membentuk produk stabil sehingga tidak menimbulkan

reaksi berantai.

2.5 Organ Paru

Paru terletak di dalam rongga dada bagian atas, di bagian samping dan

bawah dibatasi oleh otot dan rusuk serta diafragma yang berotot kuat.

Secara umum paru terdiri dua bagian antara lain paru kanan (pulmo dexter)

yang terdiri atas 3 lobus dan 2 lobus pada paru kiri (pulmo sinister)

(Faridah, 2009).

Bronkiolus, alveolus, jaringan elastik dan pembuluh darah merupakan

penyusun dari paru. Paru memiliki struktur yang elastis serta permukaan

dalam yang lebar sebagai tempat pertukaran gas. Bronkiolus memiliki

struktur bercabang-cabang halus dengan diameter ± 1 mm. Bronkiolus tidak

memiliki tulang rawan, tetapi terdapat silia di rongga serta mempunyai
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ephithelium berbentuk kubus dengan silia pada bagian ujung. Alveolus

merupakan akhir dari bronkiolus (Khumaidah, 2009). Alveolus memiliki

bentuk kantong kecil yang pada salah satu sisinya terbuka sehingga

menyerupai sarang tawon. Terjadinya difusi gas pernapasan disebabkan

alveolus memiliki selaput tipis dan terdapat banyak muara kapiler darah

(Faridah, 2009).

Salah satu fungsi utama organ paru adalah sebagai alat pernapasan

yakni melakukan pertukaran udara, yang bertujuan menghirup masuknya

udara dari alveolus ke luar tubuh (ekspirasi). Proses pengangkutan O2 ke sel

serta pengangkutan CO2 dari sel kembali ke atmosfer dapat dibagi menjadi 4

tahap, pertama yaitu pertukaran udara paru, yang berarti masuk dan

keluarnya udara ke dan dari alveoli. Alveoli yang sudah mengembang tidak

dapat mengempis penuh karena masih adanya udara yang tersisa di dalam

alveoli yang tidak dapat dikeluarkan meskipun dengan ekspirasi yang kuat.

Volume udara yang tersisa ini disebut volume residu. Volume ini penting

karena menyediakan O2 dalam alveoli untuk menghasilkan udara. Kedua,

difusi O2 dan CO2 antara alveoli dan darah. Ketiga, pengangkutan O2 dan

CO2 dalam darah dan cairan tubuh menuju ke dan dari sel-sel. Keempat

regulasi pertukaran udara dan aspek lain pernapasan (Khumaidah, 2009).

2.6 Histologi Paru

Secara umum gambaran histologi bronkus mirip dengan tracheaa.

Pada bronkus, tulang rawan berbentuk lempengan-lempengan dengan otot

polos tersebar. Dinding bronkiolus terdiri atas lapisan mukosa, lapisan
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muskularis dan jaringan ikat, namun tidak terdapat tulang rawan. Sel epitel

berbentuk silindris yang tersusun atas sel bersilia dan sel clara. Saluran

udara bagian distal langsung berhubungan dengan alveoli disebut bronkiolus

terminalis. Lapisan epitel bronkiolus tersusun atas sel clara yang berfungsi

sebagai sel sekretori. Bronkiolus terminalis kemudian bercabang

membentuk bronkiolus respiratorius yang merupakan tempat terjadinya

pertukaran gas (Ruhyana, 2007). Gambaran histologi paru dapat diamati

dalam gambar 2.1.

Gambar 2.1 Gambaran histologi paru (Sumber: Eroschenko, 2003).

Jumlah alveolus mencapai 300 juta buah. Dengan adanya alveolus,

luas permukaan seluruh alveolus diperkirakan mencapai 100 kali lebih luas

daripada luas permukaan tubuh. Dinding alveolus mengandung kapiler

darah yang memungkinkan terjadinya difusi gas (Syamsuri, 2000). Alveoli

Bronkus
TerminalisBronkus

Respirator
i

Alveoli

BALT
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dilapisi selapis sel aveolar gepeng dan sangat tipis (sel alveolar tipe I). Sel

ini letaknya rapat pada endotel pelapis kapiler dan membentuk sawar udara-

darah untuk respirasi. Alveoli juga mengandung sel alveolar besar (sel

alveolar tipe II). Sel ini menghasilkan produk kaya fosfolipid, yang disebut

surfaktan. Permukaan sel alveolar ditutupi oleh surfaktan, membasahinya

dan menurunkan tegangan permukaan alveolar. Makrofag alveolar terdapat

di dalam jaringan ikat septa interalveolar dan di dalam alveoli. Di dalam

septa interalveolar juga terdapat banyak kapiler darah, arteri dan vena

pulmonalis, duktus limfatik dan saraf (Eroschenko, 2003). Gambaran

histologi sel alveolar tipe II paru dapat diamati dalam gambar 2.2.

Gambar 2.2. Gambaran histologi sel alveolar tipe II paru (School of
Anatomy and Human Biology, 2013).

Alveoli
Kapiler

Sel alveolar
tipe II

Nukleus sel
alveolar

tipe I

Paru H&E
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2.7 Pertahanan Saluran Pernapasan

Keadaan istimewa di dalam paru adalah 200 m2 permukaan epitel

yang terpapar di lingkungan sehingga membutuhkan mekanisme pertahanan

yang efektif untuk melindungi individu dari substansi asing yang masuk

termasuk mikroorganisme patogen. Udara di alam bebas tidak bebas hama

serta mengandung partikel-partikel debu, toksin, gas beracun, logam berat

dan sebagainya. Udara tersebut harus dihisap oleh paru untuk tetap bersih

maka harus tersedia pertahanan tubuh di dalam sistem respirasi (Garn et al.,

2006).

Seluruh saluran napas dipertahankan tetap lembab oleh selapis mukus

yang melapisi seluruh permukaan. Mukus ini disekresikan sebagian oleh sel

goblet dalam epitel saluran napas dan sebagian lagi oleh kelenjar submukosa

yang kecil. Mukus juga berfungsi untuk menangkap partikel-partikel dari

udara inspirasi dan menahannya agar tidak terus ke alveoli. Mukus bersifat

antiseptik melalui kandungan lisozim dan IgA. Seluruh saluran napas juga

dilapisi epitel bersilia yang menyebabkan mukus mengalir lambat sehingga

memudahkan penjeratan partikel untuk dapat keluar tubuh. Partikel masih

dapat masuk ke dalam alveoli dan di alveoli terdapat makrofag yang dengan

cepat memfagosit partikel. Alveolar makrofag merupakan pertahanan paling

akhir dan paling penting. Alveolar makrofag migrasi ke BALT (Bronchus

Associated Lymphatic Tissue) untuk produksi IgA. Permukaan mukosa

membebaskan IgA bersama-sama dengan IgE dan IgG dapat digunakan

dalam pertahanan humoral (Mc Gavin and Zachary, 2007).
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2.8 Pengaruh Asap Rokok terhadap Mekanisme Pertahanan Paru

Asap rokok adalah penyebab utama kerusakan paru. Salah satu

kerusakan nyata yang disebabkan oleh asap rokok adalah oxidative stress.

Kondisi oxidative stress adalah suatu proses kerusakan yang dihasilkan

akibatk ketidakseimbangan antara oksidan yang berlebihan dan ketersediaan

antioksidan yang kurang memadai. Oxidative stress memegang peranan

penting terhadap terjadinya kerusakan histologis paru, kerusakan fungsi paru

dan perkembangannya menjadi penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).

Kondisi ini berkaitan dengan inaktivasi enzim-enzim proteinase inhibitor,

infiltrasi sel radang dan kerusakan epitel saluran napas (Aditama, 2003).

Oksidan dalam rokok mempunyai jumlah yang cukup untuk

memberikan peranan besar terjadinya kerusakan saluran napas. Oksidan

asap tembakau menghabiskan antioksidan intraseluler dalam sel paru

melalui mekanisme yang dikaitkan terhadap oxidative stress (Arief, 2002).

Peroksidasi lipid disebabkan Oxidative stress yang akan menimbulkan

kerusakan sel dan inflamasi. Proses inflamasi akan mengaktifkan sel

alveolar makrofag, aktivasi sel tersebut akan menyebabkan dilepaskannya

faktor kemotatik neutrofil, seperti interleukin 8 dan leukotrien B4. Faktor-

faktor tersebut akan merangsang neutrofil melepaskan protease yang akan

merusak jaringan ikat parenkim paru sehingga timbul kerusakan dinding

alveolar dan hipersekresi mukus. Sel T CD8+ juga terlibat dalam proses

inflamasi ini (Sari, 2001).
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Asap rokok meningkatkan pertahanan jalan napas (airway resistance)

dan menyebabkan mudah bocornya pembuluh darah di paru, terjadi

kenaikan permeabilitas endotel kapiler sehingga menyebabkan protein

plasma keluar bersama cairan dan tertimbun di jaringan (Aditama, 2003).

2.9 Mencit (Mus musculus)

2.9.1 Morfologi dan taksonomi mencit (Mus musculus)

Mencit adalah binatang yang paling umum digunakan dalam

penelitian dan pengujian. Penggunaan mencit mencapai sekitar 90% dari

semua mamalia yang digunakan dalam penelitian dan pengujian ilmiah

(Moore, 2000). Menurut Moore (2000) mengklasifikasikan mencit sebagai

berikut :

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Sub filum : Vertebrata

Kelas : Mammalia

Ordo : Rodensia

Sub ordo : Myoporpha

Family : Muridae

Genus : Mus

Spesies : Mus musculus
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Mencit tergolong hewan pengerat (rodentia). Ciri khas dari mencit

yaitu kulit rambut tidak berpigmen sehingga warnanya putih, mencit lebih

tahan lama terhadap penyakit dan lebih jinak. Mencit termasuk hewan

crepuscular yang akan lebih aktif pada senja dan malam hari. Berbeda

dengan hewan-hewan lainnya, mencit tidak memiliki kelenjar keringat. Pada

umur empat minggu berat badannya mencapai 20 – 30 gram (Moore, 2000).

2.9.2 Siklus reproduksi mencit (Mus musculus)

Masa kawin mencit adalah pada saat berumur delapan sampai

sembilan minggu. Tipe siklus estrus pada mencit adalah poliestrus dan lama

siklus estrus 4-6 hari. Beberapa mencit betina jika hidup bersama dalam

keadaan yang berdesakan tidak akan terjadi siklus estrus akan tetapi jika

dirangsang oleh urine mencit jantan, maka estrus akan terjadi dalam 72 jam

(Kusumawati, 2004). Betina estrus menunjukkan lordosis, sikap kaku

dengan kaki belakang tinggi ketika tekanan ke bawah ke arah panggul

dalam melakukan kopulasi. Perkawinan biasanya terjadi pada malam hari/

fase gelap buatan. Fase gelap buatan selama 14 jam per hari dapat

meningkatkan perkawinan dan tingkat reproduksi. Betina juga dapat

bereproduksi selama estrus postpartum antara 14 dan 28 jam setelah

kelahiran (Moore, 2000).

Mencit betina pada saat kopulasi akan membentuk vaginal plug

secara alami untuk mencegah terjadinya kopulasi kembali. Masa bunting

mencit sekitar 19–21 hari dan beranak sebanyak 4–13 ekor (rata-rata 6–8),

kelahiran anak pada mencit dipengaruhi oleh kondisi iklim dan cuaca yang
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optimal (suhu), pakan yang melimpah, umur, kondisi induk yang optimal

dan sarang yang baik. Satu mencit betina dapat beranak sekitar 5–10 kali per

tahun, sehingga populasinya meningkat dengan sangat cepat. Perkawinan

terjadi setiap tahun. Mencit yang baru lahir tidak berambut. Rambut mulai

tumbuh tiga hari setelah kelahiran dan mata akan terbuka 1– 2 minggu

setelah kelahiran. Lama hidup mencit satu sampai tiga tahun, dengan masa

aktifitas reproduksi yang lama (2–14 bulan) sepanjang hidupnya. Mencit

mencapai dewasa pada umur 35 hari. Hewan ini dapat hidup pada

temperatur 30°C (Kusumawati, 2004).
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