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RINGKASAN

MARTA VALEN FEBRIANA. Pengaruh Pemberian Ekstrak Meniran

(Phyllanthus niruri Linn.) Terhadap Gambaran Histopatologi Hepar Tikus

Putih (Rattus norvegicus) Jantan Yang Diinduksi Obat Anti Tuberkulosis

(Rifampisin dan Isoniazid). Penelitian ini dilaksanakan dibawah bimbingan Ibu DR.

Nenny Harijani, M. Si, drh , selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Dr. Wiwik

Misaco Yuniarti, M. Kes., Drh. , selaku dosen pembimbing serta. Pemanfaatan

tanaman (herbal) sebagai pengobatan saat ini sudah semakin banyak dilakukan oleh

masyrakat diseluruh dunia. Hal ini dikarenakan efek samping dari pemakaian obat

herbal yang lebih kecil dibandingkan dengan pemakaian obat sintetik, selain itu harga

obat asal tanaman juga lebih murah jika dibandingkan dengan obat sintetik, dan juga

obat asal tanaman bisa mudah didapatkan. Salah satu jenis obat asal tanaman yang

banyak dimanfaatkan dan diteliti karena khasiat biologisnya adalah meniran

(Phyllanthus niruri linn). Kandungan Phyllanthin dan Hypophyllanthin pada meniran

sangat efektif melawan radikal bebas.

Kerusakan hepar saat ini bisa disebabkan banyak faktor, selain karena dari

virus dan bakteri penyebab lainnya bisa dari efek samping pemakaian obat-obat terapi

untuk penyakit lain, contohnya kerussakan hepar yang diakibatkan oleh konsumsi

obat anti tuberkulosis (rifampisin dan isoniazid). Metabolisme utama rifampisin

adalah asetilasi oleh enzim sitokrom P-450 dan CYP 2E1 (cytochrome P-450 2E1)
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dengan menghasilkan hepatotoksik.Rifampisin dapat menginduksi mediator inflamasi

dan meningkatkan produksi sitokin yang diinduksi nitric oxide (NO) dan interleukin8

(IL-8) dalam epitel sel hati.Berbagai bentuk sitokrom, seperti CYP1A1, CYP1A2 dan

CYP2E1(cytochrome P-450 2E1), terlibat dalam generasi radikal bebas dan

rifampisin sebagai mediator generasi radikal bebas dapat berhubungan dengan

perubahan dalam ekspresi CYPs. Radikal bebas yang terbentuk ini akan berikatan

dengan makromolekul hepar yang akan menyebabkan kerusakan hepatosit yang

nantinya bisa menyebabkan sampel jaringan hati mengalami kerusakan yang dinilai

melalui peningkatan aktivitas enzim ALT.

Tanaman obat (herbal) yang sekarang ini sering digunakan adalah tanaman

obat meniran (Phyllanthus niruri linn). Flavonoid  yang terdapat dalam meniran dapat

menghambat terbentuknya radikal bebas karena sifat antioksidannya, menghambat

peroksidasi lemak, dan mengubah struktur membran sel. Phyllanthus terbukti dapat

meningkatkan aktifitas berbagai enzim antioksidan, seperti superoxide dismutase

(SOD), catalase (CAT), glutathione-S-transferase (GST), glutathione peroxidase

(GPX), dan glutathione reductase (GR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

potensi ektrak meniran (Phyllanthus niruri linn) sebagai hepatoprotektor pada tikus

putih yang diinduksi obat anti tuberkulosis (rifampisin dan isoniazid).

Hewan coba penelitian ini adalah tikus putih galur wistar umur 3 bulan yang

kemudian dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan yaitu P0 (tanpa induksi obat anti

tuberculosis dan ekstrak meniran), P1 (diberi rifampisin dan isoniazid
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50mg/kgbb/ekor/hari), P2 (diberi obat anti tuberkulosis (rifampisin dan isoniazid)

50mg/kgbb/ekor/hari dan ekstrak meniran 2mg/ekor/hari), P3 (diberi rifampisin dan

isoniazid 50mg/kgbb/ekor/hari dan ekstrak meniran 2,7 mg/ekor/hari), P4 (diberi

rifampisin dan isoniazid 50mg/kgbb/ekor/hari dan ekstrak meniran 3,4mg/ekor/hari)

dengan masa perlakuan selama 28 hari. Pengamatan nekrosis, degenerasi, dan

kongesti dilakukan secara mikroskopis dengan menggunakan mikroskop Olympus®

CX-41. Hasil dari pengamatan dan skoring seluruh preparat histopatologi hepar tikus

putih (Rattus norvegicus) dianalisis statistic dengan menggunakan uji Kruskall-

Wallis, apabila terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa P3 dan P4 merupakan dosis optimal yang

dapat memberikan efek sebagai hepatoprotektor sedangkan P2 merupakan dosis

rendah sehingga belum optimal jika digunakan sebagai hepatoprotektor. Kejadian

degenerasi, nekrosis, dan kongesti vena centralis yang paling parah terdapat pada P1.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa

pemberian ekstrak meniran dengan dosis 3 mg/ekor/hari dan 3,4 mg/ekor/hari

merupakan dosis optimal yang dapat melindungi sel-sel hepar pada tikus putih

(Rattus norvegicus) yang diinduksi rifampisin dan isoniazid.

Saran yang dapat dianjurkan agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut

mengenai potensi ekstrak meniran pada organ lainnya dan penggunaan meniran

sebagai pencegahan dan pengobatan alternativ untuk penyembuhan penyakit hepar.
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