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ABSTRAK 

           Timbal adalah senyawa logam yang sangat berbahaya bagi kesehatan, telah 
diketahui dalam berbagai penelitian dapat menyebabkan toksisitas atau keracunan 
pada darah. Salah satunya dapat menurunkan eritrosit dan hemoglobin. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai dosis pemberian PSK yang di 
ekstrak dari jamur Coriolus Versicolor terhadap jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin 
dengan menggunakan timbal dosis 1000 ppm/Kg/BB. Penelitian ini digunakan 25 
mencit betina berumur 8-10 minggu strain Balb/c dengan berat badan 25-30 gram. 
Penelitian dibagi dalam 5 kelompok perlakuan, yaitu kontrol positif, negatif (yang 
diberi timbal), dosis PSK 1,5 , 3 , dan dosis 6 mg/Kg/BB. Larutan PSK dari estrak 
jamur Coriolus versicolor diberikan secara oral. Jumlah eritrosit dianalisis 
menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, uji ANOVA dan uji Duncan sedangkan 
kadar hemoglobin dianalisis, menggunakan uji Brown forsyted dan uji Gomes 
howell pada α= 5 % 

          Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol negatif yang di beri timbal 
mengalami penurunan yang signifikan dalam rerata jumlah eritrosit  dan kadar 
hemoglobin dibandingkan dengan kontrol positif. Pada kelompok perlakuan satu 
yang di beri dosis 1,5 mg/Kg/BB mengalami peningkatan rerata jumlah eritrosit  
sekitar 1.027 juta dan kadar hemoglobin sekitar 11,90 mg/dl. Kelompok perlakuan 
dua di beri dosis 3 mg/Kg/BB  mempunyai jumlah eritrosit sekitar 1.205 juta 
dengan kadar hemoglobin 13,43 mg/dL. Kelompok tiga di beri dosis 6 mg/Kg/BB 
memiliki jumlah eritrosit sekitar 1.261 juta dengan kadar hemoglobin 14,50 
mg/dL. Pemberian polisakarida krestin (PSK) yang di ekstrak dari jamur Coriolus 
versicolor dalam berbagai dosis dalam waktu satu bulan dapat meningkatkan 
jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin pada darah mencit.  
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