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Gambar 5.19 Grafik Histogram Jumlah Tulang Phalanx Median 
Anggota Depan Fetus. 

Keterangan: 
N1 = kontrol 
N2 = dosis nikotin 3 mg/kg BB 
N3 = dosis nikotin 6 mg/kg BB 
N4 = dosis nikotin 12 mg/kg BB 

K 1 = umur kebuntingan hari ke-8 
K2 = umur kebuntingan hari ke-1 0 
K3 = umur kebuntingan hari ke-12 
R = rerata 

Dari hasil analisis varians dua jalur pada Lampiran 15, jumlah 

tulang phalanx median anggota depan pada fetus setelah pemberian 

dosis nikotin 3, 6, 12 mg/kg BB pada umur kebuntingan hari ke-8, hari 

ke-1 0 dan hari ke-12 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan 

terhadap jumlah tulang phalanx median anggota depan fetus diantara 

umur kebuntingan dengan p < 0.05. Pemberian berbagai dosis nikotin 

juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dengan p < 0.05. 
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Selanjutnya interaksi antara umur kebuntingan dan dosis nikotin 

menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan p < 0.05 terhadap 

jumlah tulang phalanx median anggota depan fetus. 

Dari hasil uji BNT yang disajikan pada Lampiran 15, terlihat bahwa 

umur kebuntingan hari ke-8 dengan hari ke-12 menunjukkan perbedaan 

yang nyata terhadap jumlah tu\ang phalanx median anggota depan fetus 

pada a = 0.05. Sedangkan hari ke-8 dengan hari ke-10 menunjukkan 

perbedaan yang tidak nyata terhadap jumlah tulang phalanx median 

anggota depan fetus pada a= 0.05. 

Pemberian dosi$ nikotin 3, 6 dan 12 mg/kg BB, menunjukkan 

adanya perbedaan yang nyata (berbeda nyata) dengan kontrol terhadap 

jumlah tulang phalanx median anggota depan fetus pada a = 0.05. 

Sedangkan pemberian dosis nikotin 3 mg/kg BB dengan 6 mg/kg BB 

menunjukkan perbedaan yang tidak nyata terhadap jumlah tulang 

phalanx median anggota depan fetus pada a= 0.05. 

Penulangan tulang phalanx distal fetus juga terjadi penurunan 

jumlah seiring dengan meningkatnya dosis nikotin yang digunakan pada 

semua umur kebuntingan. Pemberian Dosis 12 mg/kg BB pada induk 

dengan umur kebuntingan hari ke-12 tidak dapat teramati sebab belum 

terjadi penulangan pada fetus. Hasil tersebut dapat dilihat dengan jelas 

pada Tabel 5.14 dan Gambar 5.20. 
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Tabel 5.14 Rata-rata jumlah tulang phalanx distal anggota depan 
fetus setelah pemberian berbagai dosis nikotin pada induk 
dengan umur kebuntingan tertentu. 

Umur Dosis Nikotin (mg/kg BB) 
Kebuntingan 

Kontrol 3 6 12 (hari) 

8 4.83 4.17 1.98 1.58 

10 5.00 3.19 2.43 0.72 

12 4.83 0.62 0.33 0.00 

Rerata 4.89 8 2.66 oe 1.58 cer 0.77 ar 

Ket: superskrip huruf yang sama tidak berbeda nyata {p > 0,05) 
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Gambar 5.20 Grafik Histogram Jumlah Tulang Phalanx Distal 
Anggota Depan Fetus. 

Keterangan: 
N1 = kontrol 
N2 = dosis nikotin 3 mg/kg BB 
N3 = dosis nikotin 6 mg/kg BB 
N4 = dosis nikotin 12 mg/kg BB 

K1 = umur kebuntingan hari ke-8 
K2 = umur kebuntingan hari ke-1 0 
K3 = umur kebuntingan hari ke-12 
R = rerata 

------------------
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Dari hasil ana!isis varians dua jalur pada Lampiran 16, jumlah 

tulang phalanx distal anggota depan pada fetus setelah pemberian 

dosis nikotin O, 3, 6 dan 12 mg/kg BB pada umur kebuntingan hari ke-8, 

hari ke-10 dan hari ke-12 menunjukkan adanya perbedaan jumlah 

tulang phalanx distal anggota depan fetus yang signifikan diantara umur 

kebuntingan dengan p < 0.05. Pemberian berbagai dosis nikotin juga 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dengan p < 0.05. 

Selanjutnya interaksi antara umur kebuntingan dan dosis nikotin 

menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan p < 0.05 (F = 1.565 

dan probabilitas p ::::: 0.173) terhadap jumlah tulang phalanx distal 

anggota depan fetus. 

Dari hasil uji BNT yang disajikan pada Lampiran 16, terlihat bahwa 

umur kebuntingan hari ke-8 dengan hari ke-12 dan hari ke-10 dengan 

hari ke-12 menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap jumlah tulang 

phalanx distal anggota depan fetus pada a= 0.05. Sedangkan hari ke-8 

dengan hari ke-1 0 menunjukkan perbedaan yang tidak nyata terhadap 

jumlah tulang phalanx distal anggota depan fetus pada a::::: 0.05. 

Pemberian nikotin dosis 3, 6, 12 mg/kg BB dan kontrol, 3 mg/kg 

BB dengan 12 mg/kg BB menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

(berbeda nyata) terhadap jumlah tulang phalanx distal anggota depan 

fetus pada a = 0.05. Sedangkan pemberian dosis nikotin 3 mg/kg BB 

dengan 6 mg/kg BB dan 6 mg/kg BB dengan 12 mg/kg BB menunjukkan 
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perbedaan yang tidak nyata terhadap jumlah tulang phalanx distal 

anggota depan fetus pada a= 0.05. 

Penulangan tulang phalanx anggota depan fetus terjadi penurunan 

seiring dengan peningkatan dosis nikotin yang digunakan pada semua 

umur kebuntingan induk. Pemberian Dosis 12 mg/kg BB pada induk 

dengan umur kebuntingan hari ke-12 tidak dapat teramati sebab belum 

terjadi penulangan pada fetus. Hasil tersebut dapat dilihat dengan jelas 

pada Tabel 5.15 dan Gambar 5.21. 

Tabel 5.15 Rata-rata jumlah tulang phalanx proksimal ditambah median 
anggota depan fetus setelah pemberian berbagai dosis 
nikotin pada induk dengan umur kebuntingan tertentu. 

Umur Dosis Nikotin (mg/kg BB) 
Kebuntingan Rerata 

(hari) Kontrol 3 6 12 

8 8.00 6.67 5.02 2.38 5.52 k 

10 8.00 6.17 5.67 1.32 8.29 k 

12 7.83 1.33 1.00 0.00 2.54 1 

Rerata 7.94 a 4.72 be 3.89 cer 1.23 c1t 5.45 

Ket supersknp huruf yang sama tidak berbeda nyata (p > 0,05) 
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Gambar 5.21 Grafik Histogram Jumlah Tulang Phalanx Proksimal 

Ditambah Median Anggota Depan Fetus. 

Keterangan: 
N1 = kontrol 
N2 = dosis nikotin 3 mg/kg BB 
N3 = dosis nikotin 6 mg/kg BB 
N4 = dosis nikotin 12 mg/kg BB 

K1 = umur kebuntingan hari ke-8 
K2 = umur kebuntingan hari ke-1 0 
K3 = umur kebuntingan hari ke-12 
R = rerata 

Dari hasil analisis varians dua jalur pada Lampiran 17, jumlah 

tulang phalanx proksimal ditambah phalanx median anggota depan 

fetus pada lampiran.17, pemberian dosis nikotin 0, 3, 6 dan 12 mg/kg 

BB pada umur kebuntingan hani ke-8, hari ke-1 0 dan hari ke-12 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terhadap jumlah tulang 

phalanx proksimal ditambah phalanx median anggota depan fetus 

diantara umur kebuntingan dengan p < 0.05. Pemberian berbagai dosis 
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nikotin juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dengan p < 

0.05. Selanjutnya interaksi antara umur kebuntingan dan dosis nikotin 

menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan p < 0.05 terhadap 

jumlah tulang phalanx proksimal ditambah phalanx median anggota 

depan fetus. 

Dari hasil uji BNT yang disajikan pada Lampiran 17, terlihat bahwa 

umur kebuntingan hari ke-8 dengan hari ke-12 dan hari ke-10 dengan 

hari ke--12 menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap jumlah tulang 

phalanx proksimal ditambah phalanx median anggota depan fetus pada 

a = 0.05. Sedangkan hari ke-8 dengan hari ke-10 menunjukkan 

perbedaan yang tidak nyata terhadap jumlah tulang phalanx proksimal 

ditambah phalanx median anggota depan fetus pads a = 0. 05. 

Pemberian nikotin dosis 3, 6 dan 12 mg/kg BB dengan kontrol, 3 

mg/kg BB dengan 12 mg/kg BB menunjukkan adanya perbedaan yang 

nyata (berbeda nyata) terhadap jumlah tulang phalanx proksimal 

ditambah phalans median anggota depan fetus pada a = 0.05. 

Sedangkan pemberian dosis nikotin 3 mg/kg BB dengan 6 mg/kg dan 6 

mg/kg BB dengan 12 mg/kg BB tidak menunjukkan perbedaan yang 

nyata terhadap jumlah tulang phalanx proksimal ditambah phalans 

median anggota depan fetus pada a = 0.05. 
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5.4.2 Anggota Belakang 

Penulangan tulang phalanx proksimal anggota belakang terjadi 

penurunan seiring dengan peningkatan dosis dan umur kebuntingan. 

Pemberian nikotin dosis 12 mg/kg BB pada induk dengan umur 

kebuntingan hari ke-12 tidak dapat teramati sebab belum terjadi 

penulangan pada fetus. Hasil tersebut dapat dllihat dengan jelas pada 

Tabel 5.16 dan Gambar 5.22. Sedangkan tulang phalanx anggota 

belakang fetus dapat dilihat pada Gambar 5.23. 

Tabel 5.16 Rata-rata jumlah tulang phalanx proksimal anggota 
belakang fetus setelah pemberian berbagai dosis nikotin 
pada induk dengan umur kebuntingan tertentu. 

Umur Oosls Nlkotln (mg/kg BB) 
Kebuntlngan Rerata 

(harl) Kontrol 3 6 12 

8 4.83 4.17 3.83 1.92 3.69 K 

10 5.00 3.33 3.00 1.17 3.13 "-

12 4.83 1.33 0.67 0.00 1.71 I 

Rerata 4.89 a 2.94 De 2.50 ce 1.03 (I 2.84 

Ket: supersknp huruf yang sama tidak berbeda nyata (p > 0,05). 
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Gambar 5.22 Grafik Histogram Jumlah Tulang Phalanx Proksimal 
Anggota Belakang Fetus. 

Keterangan: 
N1 = kontrol 
N2 = dosis nikotin 3 mg/kg BB 
N3 = dosis nikotin 6 mg/kg BB 
N4 = dosis nikotin 12 mg/kg BB 

K1 = umur kebuntingan hari ke-8 
K2 = umur kebuntingan hari ke-1 0 
K3 = umur kebuntingan hari ke-12 
R = rerata 

Dari hasil analisis varians dua jalur pada Lampiran 18, jumlah 

tulang phalanx proksimal anggota belakang fetus, umur kebuntingan 

hari ke-8, hari ke-10 dan hari ke-12 menunjukkan adanya perbedaan 

yang signifikan terhadap jumlah tulang phalanx proksimal anggota 

belakang fetus diantara umur kebuntingan dengan p < 0.05. Pemberian 

berbagai dosis nikotin juga menunjukkan adanya perbedaan yang 

signifikan dengan p < 0.05. Selanjutnya interaksi antara umur 
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kebuntingan dan dosis nikotin menunjukkan perbedaan yang signifikan 

dengan p < 0.05 terhadap jumlah tulang phalanx proksimal anggota 

belakang fetus. 

Dari hasil uji BNT yang disajikan pada Lampira 18, terlihat bahwa 

umur kebuntingan hari ke-8 dengan hari ke-12 dan hari ke-10 dengan 

hari ke-12 menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap jumlah tulang 

phalanx proksimal anggota belakang fetus pada a= 0.05. Sedangkan 

hari ke-8 dengan hari ke-10 tidak berbeda nyata terhadap jumlah tulang 

phalanx proksimal anggota belakang fetus pada <X = 0.05. 

Pemberian nikotin dosis 3, 6, 12 mg/kg BB dan kontrol, 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (berbeda nyata) terhadap 

jumlah tulang phalanx proksimal anggota belakang fetus pada a= 0.05. 

Sedangkan pemberian dosis nikotin 3 mg/kg BB dengan 6 mg/kg BB 

tidak menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap jumlah tulang 

phalanx proksimal anggota belakang fetus pada a= 0.05. 
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Gambar 5.23 Kelambatan Penulangan Tulang Phalanx Anggota 
Belakang Fetus Mencit. (perbesaran 12 x). 

A= Umur 10 hari 
K = kontrol 
p = proksimal 
d = distal 

B = Umur 12 hari 
P = perlakuan 
m = median 
k = kelambatan penulangan 

Penulangan tulang phalanx median anggota belakang terjadi 

penurunan seiring dengan peningkatan dosis dan umur kebuntingan. 

Pemberian Dosis 12 mg/kg BB pada induk dengan umur kebuntingan 

hari ke-12 tidak dapat teramati sebab belum terjadi penulangan pada 

fetus. Hasil tersebut dapat dilihat dengan jelas pada Tabel 5.17 dan 

Gambar 5.24. 
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Tabel 5.17 Rata-rata jumlah tulang phalanx median anggota belakang 
fetus setelah pemberian berbagai dosis nikotin pada induk 
dengan umur kebuntingan tertentu. 

Umur Dosis Nlkotin (mg/kg BB) 
KebuntJngan 

(hari) Kontrol 3 6 12 

8 3.83 3.33 2.00 0.54 

10 4.00 3.20 2.22 0.16 

12 3.83 0.00 0.00 0.00 

Rerata 3.89 8 2.18 ° 1.41 C 0.24d 

Ket: superskrip huruf yang sama tidak berbeda nyata (p > 0,05) 
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Gambar 5.24 Grafik Histogram Jumlah Tulang Phalanx Median 
Anggota Belakang Fetus. 

Keterangan: 
N1 = kontrol 
N2 = dosis nikotin 3 mg/kg BB 
N3 = dosis nikotin 6 mg/kg BB 
N4 = dosis nikotin 12 mg/kg BB 

K1 = umur kebuntingan hari ke-8 
K2 = umur kebuntingan hari ke-1 0 
K3 = umur kebuntingan hari ke-12 
R = rerata 
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Dari hasil analisis varians dua jalur jumlah tulang phalanx median 

anggota belakang fetus pada Lampiran 20, umur kebuntingan hari ke-8, 

hari ke-1 o dan hari ke-12 menunjukkan adanya perbedaan yang 

signifikan terhadap jumlah tulang phalanx median anggota belakang 

fetus diantara umur kebuntingan dengan p < 0.05. Pemberian berbagai 

dosis nikotin juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan 

dengan p < 0.05. Selanjutnya interaksi antara umur kebuntingan dan 

dosis nikotin menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan p < 0.05 

terhadap jumlah tu!ang phalanx median anggota belakang fetus. 

Dari hasil uji BNT yang disajikan pada Lampiran 20, tertihat bahwa 

umur kebuntingan hari ke-8 dengan hari ke-12 dan hari ke-1 0 dengan 

hari ke-12 menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap jumlah tulang 

phalanx median! anggota belakang fetus pada a = 0.05. Sedangkan 

umur kebuntingan hari ke-8 dengan hari ke-10 menunjukkan perbedaan 

yang tidak nyata terhadap jumlah tulang phalanx median! anggota 

belakang fetus pada a.= 0.05. 

Pemberian nikotin dosis 3, 6, 12 mg/kg BB dan kontrol, 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (berbeda nyata) terhadap 

jumlah tulang phalanx proksimal anggota belakang fetus pada o: = 0.05. 

Penulangan tulang phalanx distal anggota belakang terjadi 

penurunan seiring dengan peningkatan dosis dan umur kebuntingan. 

Pemberian Dosis 12 mg/kg BB pada induk dengan umur kebuntingan 
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hari ke-12 tidak dapat teramati sebab belum terjadi penulangan pada 

fetus. Hasil tersebut dapat dilihat dengan jelas pada Tabet 5.18 dan 

Gambar 5.25. 

Tabel 5.18 Rata-rata jumlah tulang phalanx distal anggota belakang 
fetus setelah pemberian berbagai dosis nikotin pada induk 
dengan umur kebuntingan tertentu. 

Umur Oosis Nikotin (mg/kg BB) 
Kebuntlngan 

Kontrol 3 6 12 (hari) 

8 5.00 3.83 2.11 1.63 

10 5.00 3.21 2.32 0.50 

12 5.00 0.00 0.00 0.00 

Rerata 5.00 aa 4.35 aae 1.48 oe 0.71 C 

Ket: superskrip huruf yang sama tidak berbeda nyata (p > 0,05) 
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Gambar 5.25 Grafik Histogram Jumlah Tulang Phalanx Distal 
Anggota Belakang Fetus. 
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K1 = umur kebuntingan hari ke-8 
K2 = umur kebuntingan hari ke-10 
K3 = umur kebuntingan hari ke-12 
R = rerata 

Dari hasil analisis varians dua jalur jumlah tulang phalanx distal 

anggota belakang fetus pada Lampiran 20, umur kebuntingan hari ke-8, 

hari ke-10 dan hari ke-12 menunjukkan adanya perbedaan yang 

signifikan terhadap jumlah tulang phalanx distal anggota belakang fetus 

diantara umur kebuntingan dengan p < 0.05. Pemberian berbagai dosis 

nikotin juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dengan p 

<0.05. Selanjutnya interaksi antara umur kebuntingan dan dosis nikotin 

menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan p < 0.05 terhadap 

jumlah tulang phalanx distal anggota belakang fetus. 

Dari hasil uji BNT yang disajikan pada Lampiran 20, terlihat bahwa 

umur kebuntingan ke-10 dengan hari ke-12 menunjukkan perbedaan 

yang nyata terhadap jumlah tulang phalanx distal anggota belakang 

fetus pada a= 0.05. Sedangkan hari ke-8 dengan hari ke-10 dan hari 

ke-12 tidak menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap jumlah tulang 

phalanx distal anggota belakang fetus pada a= 0.05. 

Pemberian nikotin dosis 6 dan 12 mg/kg BB dengan kontrol dan 3 

mg/kg BB dengan 12 mg/kg BB, menunjukkan adanya perbedaan yang 

nyata (berbeda nyata) terhadap jumlah tulang phalanx distal anggota 

belakang fetus pada a = 0.05 . Sedangkan pemberian nikotin dosis o 
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mg/kg BB dengan 3 mg/kg BB dan 3 mg/kg BB dengan 6 mg/kg BB 

tidak menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap jumlah tulang 

phalanx distal anggota belakang fetus pada a.= 0.05. 

Penulangan tulang phalanx proksimal ditambah median anggota 

belakang fetus juga terjadi penurunan seiring dengan peningkatan dosis 

nikotin yang digunakan pada semua umur kebuntingan induk. 

Pemberlan nikotin dosis 12 mg/kg BB pada induk dengan umur 

kebuntingan hari k&-12 tidak dapat teramati sebab belum terjadi 

penulangan pada fetus. Hasil tersebut dapat dilihat dengan jelas pada 

Tabel 5.19 dan Gambar 5.26. 

Tabel 5.19 Rata-rata jumlah tulang phalanx proksimal ditambah median 
anggota belakang fetus setelah pemberian berbagai dosis 
nikotin pada induk dengan umur kebuntingan tertentu. 

Umur Dosis Nikotin (mg/kg BB) 
Kebuntingan Rerata 

(hari) Kontrol 3 6 12 

8 8.67 7.50 5.83 2.46 6.11 k 

10 9.00 6.53 5.22 1.33 5.52 k 

12 8.67 1.33 0.67 0.00 2.67 1 

Rerata 8.78 8 5.12 t>e 3.91 cer 1.26 di 4.77 
. · Ket: supersknp huruf yang sama t1dak berbeda nyata (p > 0,05) 
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Gambar 5.26 Grafik Histogram Jumlah Tulang Phalanx Proksimal 
Ditambah Median Anggota Belakang Fetus. 

Keterangan: 
N1 = kontrol 
N2 = dosis nikotin 3 mg/kg BB 
N3 = dosis nikotin 6 mg/kg BB 
N4 = dosis nikotin 12 mg/kg BB 

K1 = umur kebuntingan hari ke-8 
K2 = umur kebuntingan hari ke-1 o 
K3 = umur kebuntingan hari ke-12 
R = rerata 

Dari hasil analisis varians dua jalur jumlah tulang phalanx 

proksimal ditambah phalanx median anggota belakang fetus pada 

Lampiran 21 , umur kebuntingan hari ke-8, hari ke-1 o dan hari ke-12 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terhadap jumlah tulang 

phalanx proksimal ditambah phalanx median anggota belakang fetus 

diantara umur kebuntingan dengan p < 0.05. Pemberian berbagai dosis 

nikotin juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dengan p < 
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0.05. Selanjutnya interaksi antara umur kebuntingan dan dosis nikotin 

menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan p < 0.05 terhadap 

jumlah tulang phalanx proksimal ditambah phalanx median anggota 

belakang fetus. 

Dari hasil uji BNT yang disajikan pada Lampiran 21, terlihat bahwa 

umur kebuntingan hari ke-8 dengan hari ke-12 dan hari ke-10 dengan 

hari ke-12 menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap jumlah tulang 

phalanx proksimal ditambah phalanx median anggota belakang fetus 

pada a. == 0.05. Sedangkan hari ke-8 dengan hari ke-10 menunjukkan 

perbedaan yang tidak nyata terhadap jumlah tulang phalanx proksimal 

ditambah phalanx median anggota belakang fetus pada a= 0.05. 

Pemberian nikotin dosis 3, 6 dan 12 mg/kg BB dengan kontrol , 3 

mg/kg BB dengan 12 mg/kg BB menunjukkan adanya perbedaan yang 

nyata (berbeda nyata) terhadap jumlah tulang phalanx proksimal 

ditambah phalans median anggota belakang fetus pada CI = 0.05. 

Sedangkan pemberian dosis nikotin 3 mg/kg BB dengan 6 mg/kg dan 6 

mg/kg BB dengan 12 mg/kg BB menunjukkan perbedaan yang tidak 

nyata terhadap jumlah tulang phalanx proksimal ditambah phalans 

median anggota belakang fetus pada CI= 0.05. 

5.4.3 Tulang Sternum 

Pengamatan terhadap kelainan sternum fetus mencit yang 

induknya diberi berbagai dosis nikotin pada umur kebuntingan tertentu, 



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Pengaruh Nikotin Terhadap  ... Pieter Kaksina

105 

meliputi kelainan sternebra asimetris, sternebra double dan sternebra 

bifurcated. 

Persentase kejadian sternebra terjadi peningkatan seiring dengan 

peningkatan dosis yaitu 6 mg/kg dan 12 mg/kg. BB, pada umur 

kebuntingan induk hari ke-8. Umur kebuntingan hari ke-1 O terjadi pada 

dosis 12 mg/kg BB. Sedangkan pada umur kebuntingan induk hari ke-

12 terjadi seiring dengan peningkatan dosis nikotin. Hasil tersebut dapat 

dilihat dengan jelas pada Tabel 5. 20 dan Gambar 5.27. 

I 

Tabel 5.20 Persentase kejadian kelainan sternebra fetus setelah 
pemberian berbagai dosis nikotin pada induk dengan umur 
kebuntingan tertentu. 

Umur Oosis Nikotin (mg/kg BB) 
Kebuntingan Rerata 

Kontrol I 3 6 12 
, 

(hari) I ! ! 

8 0.00 ! 0.00 16.67 29.17 11.46 : 
i ' 10 0.00 0.00 0.00 29.17 7.29 

12 0.00 8.33 20.83 0.00 7.29 

Rerata 0.00 a j 2.78 a 12.soac 19.44bc 8.68 i 
i ! 

Ket: supersknp huruf yang sama lldak berbeda nyata (p > 0,05). 
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KeJadian Kelainan Sternebra Pada Fetus 
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Gambar 5.27 Grafik Histogram Kejadian Kelainan Sternebra Pada 
Fetus. 

Keterangan: 
N1 = kontrol 
N2 = dosis nikotin 3 mg/kg BB 
N3 = dosis nikotin 6 mg/kg BB 
N4 = dosis nikotin 12 mg/kg BB 

K1 = umur kebuntingan hari ke-8 
K2 = umur kebuntingan hari ke-1 0 
K3 = umur kebuntingan hari ke-12 
R = rerata 

Dari hasil analisis varians dua jalur persentase kejadian kelainan 

sternebra fetus pada Lampiran 22, umur kebuntingan hari ke-8, hari ke-

10 dan hari ke-12 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan 

terhadap persentase kejadian kelainan stemebra fetus diantara umur 

kebuntingan dengan p > 0.05. Sedangkan pemberian berbagai dosis 

nikotin menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dengan p < 

0.05. Selanjutnya interaksi antara umur kebuntingan dan dosis nikotin 
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menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan p < 0.05 terhadap 

persentase kejadian kelainan sternebra fetus. 

Dari hasil uji BNT yang disajikan pada Lampiran 22, pemberian 

nikotin dosis 12 mg/kg BB dengan kontrol dan 3 mg/kg BB dengan 12 

mg/kg BB menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (berbeda nyata) 

terhadap jumlah persentase kejadian kelainan sternebra fetus pada a= 

0.05. Sedangkan pemberian nikotin dosis 3 dengan kontrol dan 6 mg/kg 

kemudian 6 mg/kg BB dengan 12 mg/kg BB menunjukkan perbedaan 

yang tidak nyata terhadap jumlah persentase kejadian kelainan 

sternebra fetus pada a= 0.05. 

Kejadian sternebra asimetris terjadi pada pemberian dosis nikotin 

6 dan 12 mg/kg BB pada umur kebuntingan induk hari ke-8 dan dosis 

nikotin 3 mg/kg BB pada umur kebuntingan induk hari ke-1 0. Pada 

semua dosis nikotin yang diberikan pada umur kebuntingan induk hari 

ke-12 tidak terjadi sternebra asimetris. Hasil tersebut dapat dilihat 

dengan jelas pada label 5.21 dan Gambar 5.28. Sedangkan kejadian 

sternebra asimetris fetus dapat dilihat pada gambar 5.29. 
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Tabel 5.21 Persentase kejadian sternebra asimetris fetus setelah 
pemberian berbagai dosis nikotin pada induk dengan umur 
kebuntingan tertentu. 

Umur Oosis Nlkotin (mg/kg BB) 
Kebuntlngan 

(harl) Kontrol 3 6 12 

8 0.00 0.00 50.00 4 .17 

10 0.00 27.78 0.00 0.00 

12 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 0.00 8 9.26 ac 16.67 DC 1.39 8 

Ket: superskrip huruf yang sama tidak berbeda nyata (p > 0,05). 

Kejadlan Kelainan Sternebra Asimetris 
Pada Fetus 

• 40 -t---------co 
J! 
i 30 --------
! 
:_ 20 -------< 

N1 N2 N3 N4 

Dosts Nikotin 

Total 

13.54 k 

6.94NII 

o.oo'm 

aK1 
DK2 
a K3 
aR 

6.83 

Gambar 5.28 Grafik Histogram Kejadian Kelainan Sternebra 
Asimetris Pada Fetus. 

Keterangan: 
N1 = kontrol 
N2 = dosis nikotin 3 mg/kg BB 
N3 = dosis nikotin 6 mg/kg BB 
N4 = dosis nikotin 12 mg/kg BB 

K1 = umur kebuntingan hari ke-8 
K2 = umur kebuntingan hari ke-1 0 
K3 = umur kebuntingan hari ke-12 
R = rerata 
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Dari hasil analisis varians dua jalur persentase kejadian kelainan 

sternebra asimetris fetus pada Lampiran 23, umur kebuntingan hari ke-

8, hari ke-10 dan hari ke-12 menunjukkan adanya perbedaan yang 

signifikan terhadap persentase kejadian kelainan sternebra fetus 

diantara umur kebuntingan dengan p < 0.05. Sedangkan pemberian 

berbagai dosis nikotin menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan 

dengan p < 0.05. Selanjutnya interaksi antara umur kebuntingan dan 

dosis nikotin juga menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan p < 

0.05 terhadap persentase kejadian kelainan sternebra asimetris fetus. 

Dari hasil uji BNT yang disajikan pada Lampiran 23, terlihat bahwa 

umur kebuntingan hari ke-8 dengan hari ke-12, menunjukkan 

perbedaan yang nyata terhadap persentase kejadian kelainan sternebra 

asimetris fetus pada a ::: 0.05. Sedangkan umur kebuntingan hari ke-8 

dengan hari ke-10 dan hari ke-10 dengan 12 menunjukkan perbedaan 

yang tidak nyata pada a = O. 05 

Pemberian nikotin dosis 12 mg/kg BB dengan kontrol dan 6 mg/kg 

BB dengan 12 mg/kg BB menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

(berbeda nyata) terhadap jumlah persentase kejadian kelainan 

sternebra asimetris fetus pada a= 0.05. Sedangkan pemberian nikotin 

dosis 0 mg/kg BB dengan 3 dan 12 mg/kg BB menunjukkan perbedaan 

yang tidak nyata terhadap jumlah persentase kejadian kelainan 

· sternebra asimetr1s pada a:;: 0.05. 
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Gambar. 5.29 Kejadian Kelainan Perkembangan Tulang 
Sternum (perbesaran 1 O x) 

K = kontrol P = perlakuan 
st = sternum a = sternebra asimetris 
b = stemebra bercabang dua 
c = stemebra ke-5 anginesis 
d = sternebra ke-2,3,4,5 anginesis 
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Kejadian sternebra rangkap pada fetus lebih banyak terjadi setelah 

pemberian dosis nikotin 6 mg/kg BB pada umur kebuntingan induk hari 

ke-10. Pada dosis 12 mg/kg BB dengan umur kebuntingan hari ke-12 

tidak teramati sebab belum terjadi penulangan pada fetus. Hasil 

tersebut dapat dapat dilihat pada Tabel 5.22 dan Gambar 5.30. 

Sedangkan kejadian stemebra rangkap fetus dapat dilihat pada Gambar 

5.31. 

Tabel 5.22 Persentase kejadian sternebra rangkap pada fetus setelah 
pemberian berbagai dosis nikotin pada induk dengan umur 
kebuntingan tertentu. 

Umur Dosis Nikotin (mg/kg BB) 
Kebuntingan Rerata 

(hari) Kontrol 3 6 12 

8 0.00 16.67 5.56 29.17 12.85 

10 0.00 0.00 62.50 16.67 19.79 

12 0.00 33.33 16.67 ' 0.00 12.50 
) 

Rerata 0.00 8 16.67 ac 28.24 DCO ! 
I 

15.28 aa 15.05 

Ket: superskrip huruf yang sama tidak berbeda nyata (p > 0,05). 
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kebuntingan dan dosis nikotin menunjukkan perbedaan yang signifikan 

dengan p < 0.05 terhadap persentase kejadian kelainan sternebra 

rangkap pada fetus. 

Dari hasil uji BNT yang disajikan pada lampiran.24 terlihat bahwa 

dosis nikotin 6 mg/kg BB dengan kontrol menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata (berbeda nyata) terhadap jumlah persentase 

kejadian kelainan sternebra rangkap pada a. = 0.05. Sedangkan 

pemberian dosis nikotin 0 mg/kg BB dengan 3 dan 12 mg/kg kemudian 

6 mg/kg BB dengan 12 mg/kg BB menunjukkan perbedaan yang tidak 

nyata terhadap jumlah persentase kejadian kelainan sternebra rangkap 

pada a.= 0.05. 

Gambar 5.31 Kelainan Perkembangan Tulang Stemebra 
Rangkap pada Fetus Mencit (perbesaran 1 0 x) 

K = kontrol 
st= sternum 

P = perlakuan 
d = stemebra rangkap 
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Kejadian sternebra bercabang dua pada fetus lebih banyak terjadi 

setelah pemberian dosis nikotin 3 mg/kg 88 pada umur kebuntingan 

induk hari ke-10. Semua dosis nikotin yang diberikan pada umur 

kebuntingan hari ke-12 tidak terjadi sternebra bercabang dua. Hasil 

tersebut dapat dapat dilihat pada Tabet 5.23 dan Gambar 5.32. 

Tabel 5.23 Persentase kejadian sternebra bercabang dua pada fetus 
setelah pemberian berbagai dosis nikotin pada induk 
dengan umur kebuntingan tertentu. 

,~- Umur Dosis Nikotin (mg/kg BB) i 
i Kebuntingan Total 
' (hari) Kontrol : 3 6 12 

8 0.00 ! 0.00 11 .11 11 . 11 5.56 K 

....... --~ 
10.76 k 10 0.00 18.06 12.50 12.50 

12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 I 

Total 0.00 a 6.02 a 7.87 a 7.87 a 5.44 

Ket: supersknp huruf yang sama tidak berbeda nyata (p > 0,05). 
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Gamber 5.32 Grafik Histogram Kejadian Kelainan Stemebra 
Bercabang Dua Pada Fetus. 

Keterangan: 
N1 = kontrol 
N2 = dosis nikotin 3 mg/kg BB 
N3 = dosis nikotin 6 mg/kg BB 
N4 = dosis nikotin 12 mg/kg BB 

K1 = umur kebuntingan hari ke-8 
K2 = umur kebuntingan hari ke-1 o 
K3 = umur kebuntingan hari ke-12 
R = rerata 

Dari hasil analisis varians dua jalur persentase kejadian kelainan 

stemebra bercabang dua pada Lampiran 25, umur kebuntingan hari ke-

8, hari ke-10 dan hari ke-12 menunjukkan adanya perbedaan yang 

signifikan terhadap persentase kejadian kelainan stemebra bercabang 

dua pada fetus diantara umur kebuntingan dengan p < 0.05. Pemberian 

berbagai dosis nikotin juga menunjukkan adanya perbedaan yang 

signifikan dengan p < 0.05. Selanjutnya interaksi antara umur 
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kebuntingan dan dosis nikotin menunjukkan perbedaan yang tidak 

signifikan dengan p < 0.05 terhadap persentase kejadian kelainan 

sternebra bercabang dua pada fetus. 

Dari hasil uji BNT yang disajikan pada lampiran.25 terlthat bahwa 

umur kebuntingan hari ke-1 0 dengan hari ke-12, menunjukkan 

perbedaan yang nyata terhadap persentase kejadian kelainan stemebra 

bercabang dua pada ex = 0.05. Namun kebuntingan hari ke-8 dengan 

hari ke-10 dan hari ke-12 menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 

terhadap persentase kejadian kelainan stemebra bercabang dua pada a 

= 0.05. 

Pemberian nikotin dosis 3, 6, 12 mg/kg BB dan kontrol 

menunjukkan adanya perbedaan yang tidak nyata terhadap persentase 

kejadian kelainan stemebra bercabang dua pada a= 0.05. 

5.5 Kelainan Organ Internal pada Fetus Mencit setelah lnduknya 

Diberi Perlakuan Berbagai Dosis Nlkotin pada Umur 

Kebuntingan Tertentu. 

Kelainan hidrosefalus pada fetus mencit banyak terjadi pada 

pemberian nikotin dosis 3 mg/kg BB pada induk dengan umur 

kebuntingan hari ke-8 dan hari ke-10. Sedangkan tidak ditemukan pada 

umur kebuntingan hari ke-12 dengan peningkatan dosis. Hasil tersebut 

dapat dilihat pada label 5.24 dan Gambar 5.33 serta Gambar 5.34. 
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menunjukkan adanya perbedaan yang nyata terhadap persentase 

kejadian kelainan hidrosefalus fetus pada a= 0.05. 

Gambar 5.34 Hidrosefalus pada Fetus Mencit 
(perbesaran 1 0 x) 

A= Kontrol B = Per1akuan 
S = serebrum h = hidrosefalus d = diensephalon 

Persentase kelainan ginjal ektopik (letak ginjal tidak sejajar) 

banyak terjadi pada umur kebuntingan hari ke-8 dengan dosis nikotin 6 

mg/kg BB. Pada dosis 12 mg/kg BB dengan umur kebuntingan hari ke-

12 tidak teramati sebab fetus mengalami retardasi. Hasil tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 5.25 dan Gambar 5.35. Sedangkan kejadian ginjal 

ektopik fetus dapat dilihat pada Gambar 5.36. 



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Pengaruh Nikotin Terhadap  ... Pieter Kaksina

120 

Tabel 5.25 Persentase kejadian ginjal ektopik pada fetus setelah 
pemberian berbagai dosis nikotin ikotin pada lnduk dengan 
waktu kebuntingan tertentu. 

Umur Dosis Nikotin (mg/kg BB) 
Kebuntingan 

(hari) Kontrol 3 6 12 

8 0.00 30.50 33.17 11 .10 

10 0.00 22.50 26.33 18.69 

12 0.00 6.67 5.50 0.00 

Total 0.00 8 19.89 DC 21.67 DO 9.81 ac 

Ket: supersk.rip huruf yang sama tidak berbeda nyata (p > 0,05). 

Kejadian Kelainan Ginjal Ektopik Pada 
Fetus 

10 -1-------

5 +------

0 ------~ 

N1 N2 N3 N4 

Dosis Nlkotin 

Total 

18.69 k 

16.19 k 

1.04 1 

12.84 

aK1 
OK2 

a K3 
aR 

Gambar 5.35 Grafik Histogram Kejadian Kelainan Ginjal Ektopik 
Fetus. 

Keterangan: 
N1 = kontrol 
N2 = dosis nikotin 3 mg/kg BB 
N3 = dosis nikotin 6 mg/kg BB 
N4 = dosis nikotin 12 mg/kg BB 

K1 = umur kebuntingan hari ke-8 
K2 = umur kebuntingan hari ke-1 O 
K3 = umur kebuntingan hari ke-12 
R = rerata 
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Dari hasil analisis varians dua jalur persentase kejadian kelainan 

ginjal ektopik fetus pada Lampiran 27, umur kebuntingan hari ke-8, hari 

ke-10 dan hari ke-12 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan terhadap persentase kejadian kelainan ginjal ektopik fetus 

diantara umur kebuntingan dengan p < 0.05. Pemberian berbagai dosis 

nikotin juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dengan p < 

0.05. Selanjutnya interaksi antara umur kebuntingan dan dosis nikotin 

menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan p < 0.05 terhadap 

persentase kejadian kelainan ektopik pada fetus. 

Dari hasil uji BNT yang disajikan pada Lampiran 27, terlihat bahwa 

umur kebuntingan hari ke-8 dengan hari ke-12 dan hari ke-10 dengan 

hari ke-12 menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap persentase 

kejadian kelainan ginjal ektopik fetus pada a ;;; 0.05. Sedangkan umur 

kebuntingan hari ke-8 dengan hari ke-10, tidak menunjukkan perbedaan 

yang nyata terhadap persentase kejadian kelainan ginjal ektopik fetus 

pada a= 0.05. 

Pemberian nikotin dosis 3 dan 6 mg/kg BB, menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata (berbeda nyata) dengan kontrolnya terhadap 

persentase kejadian kelainan ginjal ektopik fetus pada a = 0.05. 

Sedangkan nikotin dosis 12 mg/kg BB dengan kontrol, 3 mg/kg BB 

dengan 12 mg/kg BB dan 6 mg/kg BB dengan 12 mg/kg BB tidak 
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menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap persentase kejadian 

kelainan ginjal ektopik fetus pada a= 0.05. 

Gambar 5.36 Ginjal Fetus Mencit 
(perbesaran 1 O x) 

A = Ginjal normal 
N = normal 

B = Ginjal ektopik 
Ek= ektopik 
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PEMBAHASAN 

6.1 Penampilan Reproduksi lnduk Mencit dan Keadaan Fetusnya 

Setelah Pemberian Berbagai Dosis Nikotin Pada Umur 

Kebuntingan Tertentu. 

Peracunan terhadap induk ditandai dengan induk mati dan 

penurunan pertambahan berat badan induk. Pemberian berbagai dosis 

nikotin pada umur kebuntingan tertentu tidak terdapat induk yang mati. 

Hal ini berarti dosis nikotin yang digunakan bukan merupakan dosis fetal 

bagi induk. 

Berat badan induk selama kebuntingan terlihat menurun, 

penurunan yang berarti hanya dijumpai pada dosis nikotin 12 mg/kg BB 

dengan umur kebuntingan hari ke-12. Penurunan pertambahan berat 

badan induk selama kebuntingan disebabkan oleh jumlah fetus hidup, 

berat badan fetus dan panjang fetus yang cenderung menurun. 

Penampilan reproduksi induk mencit ditandai dengan persentase 

fetus hidup, rata-rata berat badan fetus, rata-rata panjang fetus, 

persentase kematian intrauterus yang terdiri dari embrio yang diresorpsi 

dan fetus mati. 

Persentase fetus hidup pada kelompok perlakuan umur 

kebuntingan 8, 1 O dan 12 hari, menunjukkan penurunan yang nyata, 

terutama pada dosis nikotin 12 mg/kg BB dengan umur kebuntingan 12 

123 
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hari dan tampak adanya interaksi yang nyata antara besar dosis dengan 

umur kebuntingan. Hal ini sesuai dengan total kematian intrauterus yang 

juga meningkat nyata terutama pada pemberian dosis ni~otin 12 mg/kg 

BB dengan umur kebuntingan 12 hari. 

Kematian intrauterus pada induk mencit yang diberi berbagai dosis 

nikotin pada umur kebuntingan tertentu menunjukkan bahwa kematian 

intrauterus lebih banyak disebabkan oleh adanya resorpsi embrio dari 

pada kematian fetus. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa nikotin 

berslfat embriotoksik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Goodman dan 

Gilman (1990) bahwa nikotin bersifat embriotoksik. 

Penurunan rata-rata berat fetus yang nyata terjadi pada umur 

kebuntingan hari ke-1 o dan hari ke-12 dengan semua dosis yang 

diberikan serta menunjukkan adanya interaksi antara dosis dengan 

umur kebuntingan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh efek dari 

nikotin, karena nikotin menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh 

darah plasenta sehingga pasokan nutrisi melalui darah ke fetus menjadi 

berkurang. Pendapat ini sesuai dengan pernyataan Schardein (1985) 

bahwa nikotin bersifat vasokonstriktor pada pembuluh darah 

utero pl ase nta. 

Penurunan persentase fetus hidup, peningkatan persentase 

kematian intrauterus, penurunan rata-rata berat badan fetus dan 

panjang fetus menunjukkan peningkatan sejalan dengan peningkatan 

dosis dan umur kebuntingan serta menunjukkan perbedaan yang nyata. 
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Hal ini sesuai dengan pendapat Balling and Beier (1985) bahwa 

nikotin kadar tinggi banyak melambatkan perkembangan in vitro embrio 

preimplantasi kelinci dan menghambat sintesis DNA. Selanjutnya 

Hamosh et al., (1979) menyatakan bahwa dosis nikotin 1 mg/kg/hari 

sebanding dengan yang dikomsumsi perokok berat, mengurangf ukuran 

bayi dan meningkatkan angka lahir mati. 

6.2. Malformasi Organ Eksternal dan lnternar Pada Fetus Setelah 

Pemberian Berbagai Dosis Nikotin Pada Umur Kebuntingan 

Tertentu. 

Persentase kejadian malformasi organ ekstemal pada fetus mencit 

tidak menunjukkan perbedaan yang berarti_ Kejadian kelainan anggota 

yang sering muncul adalah berupa talipes dan terjadi seiring dengan 

peningkatan dosis nikotin pada umur kebuntingan hari ke-8 dan hari ke-

10. Sedangkan dosis nikotin tidak menunjukkan perbedaan yang berarti. 

Persentase kejadian tafipes tertinggi dijumpai pada umur kebuntingan 

hari ke-8 dengan dosis nikotin 12 mg/kg BB yaitu 6,25 %. Kejadian 

kelainan anggota yang lain seperti: sindaktili, ektrodaktili, brakhidaktili, 

polidaktili, fokomelia dan mikromelia tidak dijumpai dalam penelitian ini. 

Kelainan hidrosefalus menunjukkan perbedaan yang nyata antara 

umur kebuntingan hari ke-8 dengan hari ke-10 dan hari ke-12. 

Sedangkan hanya dosis nikotin 3 dan 6 mg/kg BB menunjukkan 

perbedaan yang nyata dengan kontrolnya. 
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Hidrosefa/us ditandai dengan pengumpulan cairan otak yang 

abnormal di dalam ventrikel (hidrosefalus intemus) atau diantara otak 

dan duramater (hidrosefalus eksternus) (Sadler, 2000) . Pada penelitian 

ini hidrosefalus yang terjadi adalah hidrosefalus internus pada bagian 

serebrum. 

Hidrosefalus umumnya diduga disebabkan oleh penyumbatan 

aquaductus Sylvii (stenosls aquaductus) sehingga akan menghalangi 

cairan cerebrospinalis yang ada di dalam ventrikel lateral dan ventrikel 

ke-3 mengalir memasuki ventrikel ke-4 dan dari sini menuju ke ruang 

subaraknoid untuk beredar keseluruh otak (Sadler, 2000). 

Pada pene!itian ini kelainan hidrosefalus paling tinggi kejadiannya 

adalah pada perlakuan umur kebuntingan hari ke-8 ( 50 % - 66,66 %). 

Pada umur kebuntingan tersebut bagian-bagian otak masih terus 

berkembang sehingga kelainan hidrosefalus tersebut diduga 

disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah penyumbatan 

aquaductus Sy/vii, ketidakseimbangan antara sekresi cerebrospinal fluid 

dan absorbsi dari choroid plexus di dalam rongga ventrikel. 

Kejadian ektopik ginjal (letak ginjal tidak sejajar) menunjukkan 

perbedaan yang nyata pada umur kebuntingan hari ke-8 dan hari ke-12 

dengan dosis nikotin 3 mg/kg BB dan 6 mg/kg BB. 

Ginjal yang semula terletak di daerah panggul, kemudian bergeser 

ke kedudukan lebih ke kranial di rongga perut. Gerakan ginjal 

disebabkan karena kurangnya kelengkungan tubuh maupun 
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pertumbuhan tubuh di daerah lumbal dan sakral. Di panggul, 

metanefros menerima aliran darah dari sebuah cabang panggul dari 

aorta. Dalam perjalanan naik ke rongga perut ini, ginjal dialiri darah oleh 

pembuluh-pembuluh nadi yang berasal dari aorta yang letaknya 

semakin meninggi. Selama gerakan ke kranial, ginjal berjalan melewati 

sudut percabangan yang dibentuk oleh aa. umbilikales, tetapi kadang -

kadang satu diantaranya gagal melewatinya. Ginjal tersebut tetap 

berada di dalam panggul di dekat arteri iliaka komunis dan dikenal 

sebagai ginjal pelvis (Sadler, 2000). 

Pada penelitian ini kejadian ektopik te~adi paling banyak pada 

umur kebuntingan hari ke-8 dan hari ke-10. Pada umur kebuntingan 

tersebut diduga nikotin menghambat perjalanan naiknya ginjal sehingga 

terbentuk ginjal pelvis. 

6.3 Keadaan Penulangan Dan Kelainan Perkembangan Pada 

Tulang Sternum Fetus Mencit. 

Pada penelitian ini pengaruh nikotin dan umur kebuntingan 

terhadap kelainan bentuk komponen kolumna vertebralis tidak 

ditemukan, namun hanya ditemukan kelainan bentuk pada sternum 

berupa sternebra asimetris, stemebra double dan sternebra bifurcated, 

sebagai akibat kelambatan penulangan. 

Kalainan perk:embangan tulang sternum terjadi pada semua umur 

kebuntingan dan semua dosis yang digunakan. Pemberian dosis 12 
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mg/kg BB berbeda nyata dengan kontrol dan meningkatnya seiring 

dengan peningkatan dosrs yang digunakan. Kejadian kelainan sternebra 

tertinggi mencapai 29, 16 % terjadi pad a dosis 12 mg/kg BB. 

Kejadian kelainan stemebra asimetris terjadi pada perlakuan umur 

kebuntingan hari ke-8 dan ke-10. Persentase terti nggi mencapai 49 % 

pada umur kebuntingan hari ke-8 dengan dosis nikotin 6 mg/kg BB dan 

tampak berbeda nyata dibandingkan dengan kontrolnya. lnteraksi 

antara umur kebuntingan dan dosis nikotin juga menunjukkan 

perbedaan yang nyata terhadap kelainan sternebra asimetris. Dari pola 

pemunculan kelainan stemebra asimetris tersebut dapat disimpulkan 

bahwa, kelainan stemebra yang muncul adalah akibat perlakuan nikotin 

dan umur kebuntingan hari ke-8 merupakan umur kebuntingan yang 

paling rentan. Kelainan sternebra asimetris diduga disebabkan oleh dua 

pusat penulangan sternebra yang tidak sama tingginya. 

Kejadian kelainan sternebra rangkap dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa umur kebuntingan tidak berbeda nyata terhadap 

kejadian tersebut, namun dosis dan interaksi antara umur kebuntingan 

dan dosis nikotin menunjukkan perbedaan yang nyata. Persentase 

kejadian kelainan sternebra rangkap tertinggi terjadi pada umur 

kebuntingan · harr ke-10 dengan dosis nikotin 6 mg/kg BB. Pola 

pemunculan kelainan sternebra rangkap tersebut dapat disimpulkan 

bahwa, kelainan sternebra yang muncul adalah akibat perlakuan nikotin 
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dan umur kebuntingan hari ke~10 merupakan umur kebuntingan yang 

paling rentan terhadap kejadian kelainan tersebut. 

Kejadian kelainan sternebra bercabang dua dalam penelitian 1rn 

menunjukkan bahwa antara umur kebuntingan hari ke-10 dan hari ke-12 

berbeda nyata dengan hari ke-8 dan kontrolnya, namun interaksi antara 

umur kebuntingan dan dosis tidal< berbeda nyata. Pola pemunculan 

kelainan stemebra bercabang dua tersebut dapat disimpulkan bahwa, 

kelainan sternebra yang muncul adalah akibat perlakuan nikotin dan 

umur kebuntingan hari ke-1 O merupakan umur kebuntingan yang paling 

rentan. 

Kelainan-kelainan bentuk stemebra disebabkan oleh karena fusi 

dari dua tulang yang akan membentuk sternebra tersebut tidak 

sempuma (Taylor, 1986). Sehingga muncul kelainan-kelainan tersebut. 

Selanjutnya Suzuki et al. (1974), menyatakan bahwa nikotin 

dengan cepat melintasi plasenta dan memasuki fetus. Nisimura dan 

Nakai (1958), Landauer (1960), serta Khan et al. (1981) menjelaskan 

efek teratogenik nikotin dosis tinggi yang mempengaruhi skeletogenesis 

pada embrio mencit dan ayam. 
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6.4 Kelambatan Penulangan Pada Rangka Aksial dan Rangka 

Anggota Fetus Mencit 

6.4.1 Rangka Aksial 

6.4.1.1 Tulang supraoksipital 

Kejadian kelambatan penulangan tulang supraoksipital terjadi 

pada semua umur kebuntingan, namun tidak terjadi seiring dengan 

peningkatan dosis, hanya dosis 12 mg/kg BB yang menunjukkan 

perbedaan yang nyata dengan kontrolnya. Persentase tertinggi yaitu 

29,166 % pada umur kebuntingan hari ke-8 dan hari ke-12 dengan dosis 

nikotin12 mg/kg BB. 

Tulang supraoksipital fetus mencit mulai mengalami penulangan 

pada umur 16 hari (Rugh, 1968). Penulangan tulang supraoksipital 

termasuk da/am jenis penulangan endokodral dengan dua pusat 

penulangan {Kent, 1985 dalam Darmanto, 1993). 

Kelambatan penulangan tulang supraoksipital pada penelitian ini 

diperlihatkan dengan bentuk tulang supraoksipital dengan penyatuan 

dua pusat penulangan belum sempurna dan ukuran lebih kecil dari 

normal serta belum terjadi penulangan tulang supraok.sipital. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa, kelambatan penulangan yang terjadi 

disebabkan oleh pemberian nikotin. 
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6.4.1.2 Vertebra Sakrokaudalis. 

Penulangan vertebra sakrokaudalis mengalami kelambatan 

penulangan pada semua umur kebuntingan dengan dosis yang 

digunakan. Pada umur kebuntingan hari ke-8 dengan hari ke-1 O dan 

hari ke-12 menunjukkan perbedaan yang nyata. Penurunan jumlah 

tulang sakrokaudalis tersebut terlihat seiring dengan peningkatan umur 

kebuntingan dan dosis nikotin 3, 6 dan 12 mg/kg BB menunjukkan 

perbedaan yang nyata dengan kontrolnya. 

Menurut Rugh (1968) vertebra kaudalis mulai menulang pada 

umur kebuntingan hari ke-17. Jadi dapat disimpulkan bahwa nlkotin 

menyebabkan kelambatan penu!angan tulang sakrokaudalis serta umur 

kebuntingan hari ke 12 merupakan umur kebuntingan yang paling 

rentan. 

6.4.2 Rangka Anggota 

Taylor (1986) menyatakan bahwa tingkat penulangan pada 

metakarpal, metatarsal dan phalanx dapat digunakan sebagai indik:asi 

keadaan perkembangan rangka secara umum. 

Pads penelitian ini komponen phalanx anggota depan yang seiring 

mengalami kelambatan penulangan adalah phalanx proksimal dan 

median. Hanya perlakuan pada umur kebuntingan hari ke-10 dan hari 

ke-12 menunjukkan perbedaan yang nyata dengan umur kebuntingan 




