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RINGKASAN 

PENGARUH FREKUENSI PAPARAN STRESOR CAHAYA SELAMA 

KEBUNTINGAN TERHADAP JUMLAH DENDRIT DAN mTORC1OTAK 

MENCIT (Mus musculus) BARU LAHIR 

Tujuan: 
Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh paparan stres fisik berupa 
rangsang cahaya terhadap jumlah dendrit dan mTORC1 otak mencit baru lahir 
dari tiga kelompok induk mencit bunting. 
Metode: 
Kelompok induk mencit diseleksi secara acak dari mencit betina dewasa yang 
belum pernah bunting sebelumnya, berat badan 20 – 25 gram, tidak mengalami 
kecacatan, dan kriteria inklusi lainnya. Mencit betina dewasa kemudian 
dibuntingkan dengan cara superovulasi dan awal kebuntingan terdeteksi melalui 
adanya copulatory plug. 

Stresor yang digunakan adalah paparan cahaya selama 1 kali 45 menit pada 
kelompok perlakuan 1 dan 2 kali 45 menit pada kelompok perlakuan 2. Paparan 
cahaya diberikan dengan menggunakan sinar lampu dengan kekuatan 300 – 400 
lux. Untuk paparan stresor 1 kali, rangsang cahaya diberikan pada pagi hari 
sedangkan untuk paparan stresor 2 kali, rangsang cahaya diberikan pada pagi dan 
sore hari. Paparan cahaya diberikan pada waktu yang sama setiap harinya dan 
diberikan pada fase organogenesis mencit yaitu pada hari ke 6 sampai dengan hari 
ke 18 kebuntingan. 

Setelah anak mencit lahir, langsung dikorbankan dengan cara dekapitasi. Dipilih 
anak mencit dengan bobot terberat, tengah dan teringan untuk mewakili populasi 
anak mencit baru lahir. Setelah proses dekapitasi, sediaan otak dibuat dan 
kemudian diwarnai dengan HE untuk melihat mTORC1dan Golgi Cox untuk 
mengetahui jumlah dendrit. Seluruh proses pembuatan sediaan dilakukan di 
Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya. 

Hasil: 
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan rerata jumlah dendrit yang 
signifikan antara kelompok kontrol (22.30) dan kelompok perlakuan 2 (7.55) . Hal 
yang serupa juga didapatkan pada ekpresi mTORC1. Terdapat perbedaan yang 
berarti pada ekpresi mTORC1 kelompok kontrol (1.14) dan kelompok perlakuan 
2(4.28). Selain itu, didapatkan juga hubungan (p < 0,05) antara jumlah dendrit dan 
ekpresi mTORC1 otak anak mencit baru lahir dengan menggunakan korelasi 
Pearson. Hasil uji korelasi Pearson didapatkan nilai signifikansi 0,068 dengan p < 
0,05 dan nilai korelasi 0,338 dengan arah korelasi negatif. 
Diskusi dan Kesimpulan: 
Paparan stres fisik cahaya pada fase organogenesis selama masa kebuntingan 
dapat menurunkan jumlah dendrit pada otak anak mencit baru lahir dan 
meningkatkan  ekpresi mTORC1 otak anak mencit baru lahir. Jika dibandingkan 
dengan proses kehamilan pada manusia dan potensi kecerdasan anak yang 
ditentukan oleh jumlah dendrit(jumlah dendrit tidak bertambah lagi setelah lahir) 
maka menghindari stres saat kehamilan adalah hal yang penting. Dengan 
demikian, penelitian lebih lanjut pada manusia mutlak diperlukan. 
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