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Latar belakang : Risiko kematian pada janin dan malformasi lebih besar pada ibu 

dengan DM pragetasional. Kejadian iniberhubungan dengan kadar HbA1c. 

Komplikasi diabetes ditekan dengan pemberian terapi insulin. Mahalnya dan 

adanya kegagalan terapi insulin membuat terapi bahan herbal dikembangkan, 

salah satunya adalah jahe (Zingiber officinale). 

Tujuan : Membuktikan adanya perbedaan pengaruh pemberian ekstrak Zingiber 

officinale dan insulin terhadap kadar HbA1c, jumlah janin hidup, mati 

atauresorbsi, dan cacat pada Rattus novergicus model diabetes 

melituspragestasional. 

Bahan dan cara :Penelitian dilakukan setelah mendapat ijin dari komite etik. 30 

ekor hewan coba dibagi menjadi 5 kelompok, 1 kelompok kontrol negatif dan 4 

kelompok model DM tipe 1 dengan streptozotocin (STZ) i.p dosis 50mg/kgBB 

dalam dapar sitrat 0,05M pH 4,5, setelah 2 hari tikus dengan kadar glukosa darah 

acak >200mg/dL dijadikan sampel, semua kelompok dibuntingkan. Kelompok 

perlakuan diberikan insulin 1IU, ektrak jahe 500mg/kgBB, dan insulin 1IU dan 

ekstrak jahe 500mg/kgBB. Hari ke-17 kebuntingan dibedah dan diambil anak dan 

sampel darah. Sampel darah diperiksa dengan ELISA, sampel anak diamati secara 

makroskopis. Analisis data dengan One Way ANOVA dan uji Post Hoc LSD. 

Hasil : Terdapat perbedaan kadar HbA1c pada kelompok kontrol positif dengan 

tiga kelompok lain kecuali terapi kombinasi dengan p value 0,0001.Perbedaan 

juga pada kecacatan dan kematian dengan nilai p 0,012 dan 0,001 

Kesimpulan : Terapi tunggal ekstrak jahe dapat menurunkan kadar HbA1c dan 

jumlah kematian serta kecacatan, namun terapi kombinasi hanya dapat 

mengurangi jumlah kematian pada janin serta kecacatan. 

 

Kata kunci :Diabetes pragestasional, ekstrak Zingiber officinale, insulin,HbA1c, 

cacat kongenital 
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