
 

ABSTRAK 
 

PENGARUH PEMBERIAN ASAM FOLAT SELAMA KEBUNTINGAN 
YANG INDUKNYA DIPAPAR ASAP  ROKOK TERHADAP INDEKS 

APOPTOSIS DAN JUMLAH NEURON OTAK MENCIT 
(Mus musculus) BARU LAHIR 

 
Nyna Puspita Ningrum 

 
Latar belakang: Asam folat mengandung 5-Methyltetrahydrofolate (5-MTHF) 
merupakan salah satu antioksidan yang dapat digunakan untuk menghambat 
reaksi yang terjadi akibat paparan asap rokok, dapat menghambat kadar Reactive 
Oxygen Species (ROS) sehingga mampu mengurangi terjadinya apoptosis neuron. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian asam folat 
selama kebuntingan yang induknya dipapar asap rokok terhadap indeks apoptosis 
dan jumlah neuron otak mencit (Mus musculus) baru lahir. 
Metode penelitian: Studi eksperimental laboratorium dengan desain penelitian 
posttest-only control group design, subyek penelitian menggunakan 24 ekor 
mencit betina yang dibagi dalam 4 kelompok terdiri atas 1 kelompok kontrol dan 
3 kelompok perlakuan. Pengambilan sampel menggunakan Simple Random 
Sampling, setiap kelompok terdiri atas 6 hewan coba. Kelompok kontrol hanya 
diberikan aquades selama kebuntingan, kelompok 2 diberikan asam folat secara 
oral pada usia kebuntingan 0-17 hari sebanyak 0,06 mg/hari/mencit, kelompok 3 
diberikan paparan asap rokok kretek pada umur kebuntingan hari ke 7-17 
sejumlah 2 batang rokok/hari, kelompok 4 diberikan asam folat secara oral pada 
usia kebuntingan 0-17 hari sebanyak 0,06 mg/hari/mencit dan paparan asap rokok 
kretek pada umur kebuntingan hari ke 7-17 sejumlah 2 batang rokok/hari. 
Hasil penelitian: Menunjukkan ada perbedaan signifikan pada semua variabel. 
Pada indeks apoptosis terdapat perbedaan signifikan antara kelompok kontrol 
dengan kelompok paparan asap rokok, kelompok asam folat dengan kelompok 
paparan asap rokok, kelompok paparan asap rokok dengan kelompok asam folat 
dan paparan asap rokok, perbedaan signifikan pada jumlah neuron antara 
kelompok kontrol dengan kelompok paparan asap rokok, kelompok asam folat 
dengan kelompok paparan asap rokok, kelompok asam folat dengan kelompok 
asam folat dan paparan asap rokok. 
Kesimpulan: Terdapat perbedaan indeks apoptosis yang signifikan antara 
kelompok kontrol, kelompok asam folat, kelompok paparan asap rokok serta  
kelompok asam folat dan paparan asap rokok, terdapat perbedaan jumlah neuron 
yang signifikan antara kelompok kontrol, kelompok asam folat, kelompok 
paparan asap rokok serta  kelompok asam folat dan paparan asap rokok. 
 
Kata kunci:  paparan asap rokok, asam folat, indeks apoptosis, jumlah neuron  
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