
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

xiv 

TESIS                                   PENGARUH PEMBERIAN ASAM... LAILATUL NUJULAH 

 

 

ABSTRAK 

 
PENGARUH PEMBERIAN ASAM FOLAT SELAMA KEBUNTINGAN 

YANG INDUKNYA DIPAPAR ASAP ROKOK TERHADAP BRAIN 

DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR (BDNF) OTAK MENCIT  

(Mus musculus) BARU LAHIR 

 
Lailatul Nujulah, Hermanto Tri Joewono, Widjiati 

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian asam 
folat selama kebuntingan yang induknya dipapar asap rokok terhadap ekspresi 
brain derived neurothropic factor (BDNF) dan kepadatan dendrit otak mencit 
(Mus musculus) baru lahir. 
Metode: Eksperimental randomized post-test only control group. Subyek 
penelitian mencit (Mus muskulus) betina sehat, hamil, diberi asam folat 0,06 
mg/bb/mencit dan dipapar asap rokok kretek 2 batang/hari/mencit. Ekspresi 
BDNF dihitung menggunakan kit imunohistokimia dan kepadatan dendrit 
menggunakan impregnasi perak. Penelitian dilakukan di kandang hewan coba 
FKH Universitas Airlangga mulai 16 September hingga 13 Oktober 2016. 
Penghitungan statistik menyesuaikan jenis data, Shapiro-wilk untuk uji normalitas 
data. Uji Anova untuk data berdistribusi normal dan uji Kruskal-wallis untuk data 
berdistribusi tidak normal. Uji korelasi dengan uji Post hoc untuk data 
berdistribusi normal, uji Mann whitney  untuk data berdistribusi tidak normal 
dengan p≤0,05 dinyatakan bermakna. 
Hasil: Rerata Ekspresi BDNF kelompok yang dipapar asap rokok dan diberi asam 
folat lebih rendah dari kelompok yang dipapar asap rokok (6,2 dibanding 3,33). 
Hasil uji Kruskal wallis ekspresi BDNF p=0,003 terdapat perbedaan yang 
bermakna antar kelompok. Rerata kepadatan dendrit kelompok yang diberi asam 
folat dan dipapar asap rokok lebih tinggi dari pada kelompok yang dipapar asap 
rokok (20,77 dibanding 17,03). Hasil uji Anova kepadatan dendrit p=0,05 terdapat 
perbedaan yang bermakna antar kelompok 
Kesimpulan: Ekspresi BDNF otak mencit (Mus musculus) baru lahir yang 
induknya diberi asam folat dan dipapar asap rokok lebih rendah dari pada yang 
hanya dipapar asap rokok. Kepadatan dendrit otak mencit (Mus musculus) baru 
lahir yang induknya diberi asam folat dan dipapar asap rokok lebih tinggi dari 
pada  yang hanya dipapar asap rokok. Ada perbedaan yang bermakna ekspresi 
BDNF dan kepadatan dendrit otak mencit (Mus musculus) baru lahir antar 
kelompok. 
  
Kata kunci: Asam folat, asap rokok, mencit (Mus musculus), BDNF, dendrit 
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