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Abstrak 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sel bakteri Lactobacillus 
casei terhadap hiperplasia kelenjar prostat mencit, dilihat dari histologi prostat pada 
mencit hiperplasia prostat dengan indikator diameter lumen dan jumlah sel pada 
kelenjar prostat. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan 
menggunakan 30 ekor mencit jantan yang dikondisikan hiperplasia prostat dengan 
pemberian hormon testosteron (0,05 ml), yang dikelompokkan menjadi 6 kelompok 
perlakuan (K-, K+, P1, P2, P3, P4). K- adalah kelompok kontrol yang diberi 
perlakuan tanpa pemberian sel bakteri Lactobacillus casei dan tanpa testosteron, K+ 
adalah kelompok kontrol yang diberi perlakuan testosteron tanpa pemberian protein 
sel bakteri Lactobacillus casei,  sedangkan kelompok P1, P2, P3 dan P4 diberi 
perlakuan testosteron dan sel bakteri Lactobacillus casei dengan konsentrasi masing-
masing adalah 20, 40, 80 dan 160 µl. Semua perlakuan diberi perlakuan bakteri 
secara oral setiap hari selama 30 hari bersamaan dengan itu juga diberikan hormon 
testosteron setiap 1 minggu sekali. Data yang diukur dalam penelitian ini adalah 
diameter lumen kelenjar prostat dan jumlah sel pada kelenjar prostat. Data yang 
digunakan dianalisis dengan menggunakan uji Brown Forsythe dilanjutkan dengan uji 
Games-Howell (α = 0.05) dan uji Mann-Whitney dilanjutkan Kruskal-Wallis. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pemberian protein sel bakteri Lactobacillus casei 
dengan konsentrasi 40 µl berpengaruh menghambat hiperplasia terhadap histologi 
prostat dengan indikator pembesaran diameter lumen dan menurunnya jumlah sel. 
Dengan kata lain sel bakteri Lactobacillus casei dapat menghambat hiperplasia 
melalui respon imun dan bahan anti ploriferasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
bakteri Lactobacillus casei dapat menghambat hiperplasia pada kelenjar prostat 
melalui peningkatan sistem imun setelah penambahan bakteri probiotik pada tubuh 
serta melalui bahan antiproliferasi yang terdapat pada sel bakteri dan dosis bakteri 
optimal adalah 40 µl  
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