
viii 

 

Ariesta Adriana Sagita, 2012, Uji Toksisitas Subkronik Polisakarida Krestin dari 

Ekstrak Coriolus versicolor pada Mus musculus L. dengan Parameter Gambaran 

Histologis Hati dan Kadar SGPT. Skripsi ini di bawah bimbingan Dr. Sri Puji 

Astuti Wahyuningsih, M. Si., dan Drs. Saikhu Akhmad H, M. Kes., Departemen 

Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, Surabaya 

 

 

ABSTRAK 

Coriolus versicolor mengandung polisakarida krestin (PSK). Studi terbaru 

menunjukkan bahwa PSK dapat menjadi imunomodulator. Namun, semua zat 

yang masuk ke tubuh dapat bersifat toksik apabila dikonsumsi secara berlebihan. 

Penelitian ini untuk mengetahui efek toksisitas subkronik PSK terhadap kerusakan 

hepatosit dan SGPT mencit. Polisakarida krestin diberikan setiap hari selama 62 

hari secara gavage pada mencit yang terbagi menjadi 4 kelompok: P0 sebagai 

kontrol, P1 1,5 mg/kg BB, P2 3 mg/kg BB, dan P3 6 mg/kg BB. Setelah itu, 

serum darah diukur kadar SGPT dan organ hati dibuat preparat histologis. Data 

dianalisis menggunakan One Way Anova, dan uji Duncan pada α = 5%. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pada P0 menunjukkan jumlah hepatosit normal 

lebih banyak dengan sedikit hidropik dan nekrosis. P1 menunjukkan jumlah 

hepatosit normal lebih sedikit daripada P0. Rerata hepatosit hidropik sama dengan 

kontrol tetapi nekrosis lebih banyak daripada P0. P2 menunjukkan jumlah 

hepatosit normal lebih sedikit daripada P0 namun terjadi hidropik dan nekrosis 

lebih banyak. P3 menunjukkan jumlah hepatosit normal paling sedikit dengan 

hidropik dan nekrosis paling banyak. Tidak ada perbedaan jumlah hepatosit yang 

mengalami pembengkakan baik kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan. 

Tidak ada perbedaan kadar SGPT antara kelompok kontrol dan kelompok 

perlakuan. Pemberian PSK dari ekstrak Coriolus versicolor pada selama 62 hari 

menyebabkan penurunan persentase hepatosit normal, dan menyebabkan 

pembengkakan sel, hidropik, dan nekrosis pada dosis 3 mg/kg BB dan 6 mg/kg 

BB. Pada dosis 1,5 mg/kg BB menyebabkan penurunan persentase hepatosit 

normal namun tidak menyebabkan pembengkakan sel dan hidropik. Selain itu, 

pemberian PSK tidak mempengaruhi kadar SGPT pada mencit. 
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