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ABSTRAK 

 

Mekanisme Perbaikan Parenkim Hati melalui Aktivasi Sel Punca Endogen 

 setelah Pemberian Ekstrak  Jintan Hitam (Nigella sativa Linn) pada Fibrosis Hati 

(Penelitian Eksperimental pada Tikus Model Fibrosis Hati) 

 

 

Fathiyah Safithri 

 

 

Penyakit hati kronik sering berakhir sebagai fibrosis hati atau bahkan sirosis hati. 

Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa pasien sirosis hati yang mengonsumsi N. 

sativa mengalami peningkatan kadar albumin serum. Peningkatan kadar albumin serum 

mungkin disebabkan perbaikan parenkim dan atau fungsi hati. Penelitian ini bertujuan 

untuk menjelaskan peningkatan kadar albumin serum pada fibrosis hati setelah 

pemberian ekstrak N. sativa melalui sudut pandang fisiogenesis-adaptif, di mana sel 

sehat sebagai target terapi dapat diberdayakan untuk membantu perbaikan jaringan yang 

sakit. Penelitian ini menggunakan 21 ekor tikus putih strain Wistar yang dibagi menjadi 

tiga kelompok, normal, kontrol, dan perlakuan. Tiap kelompok terdiri dari 7 ekor tikus. 

Induksi fibrosis hati dengan injeksi i.p CCl4 1ml/kgBB tiga kali/minggu selama 8 

minggu. Ekstrak N. sativa diberikan peroral 2,4 g/kgBB selama 4 minggu. Terdapat 1 

ekor tikus dari masing-masing kelompok drop-out. Pada akhir penelitian, 18 ekor tikus 

dimatikan, sampel darah dan organ hatinya diambil. Kadar albumin serum diperiksa 

dengan spektrofotometri. Ekspresi VEGF pada sel Kupffer, CD34, CD90, CD133 dan 

HNF-4α ditentukan dengan pengecatan immunohistokimia, sedangkan skor fibrosis 

ditentukan dari pengecatan Haematoksilin-eosin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemberian ekstrak N sativa meningkatkan kadar albumin serum, ekspresi CD90, CD133 

dan HNF-4α, namun menurunkan ekspresi CD34 dan skor fibrosis. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah ekstrak N sativa memperbaiki parenkim hati ditandai dengan 

peningkatan kadar albumin serum melalui aktivasi sel punca endogen.  
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