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Abstract

This aim ofthis research was to find out effect of Rosella (Hibiscus sabdariffa Linn.)
flower extract on male mice kidney histopathology (Mus musculus) due to exposed to
heavy metals lead acetate. This research used 25 male mice wich three months old and
20-25 gram of body weight, were devided randomly into five groups with five replicates.
Control group (PO) were given mineral water, and treatment group (P1, P2, P3, and P4)
were given a lead of 20 mg/kgBW and Rosella flower extract by varying the dose (200
mg/kgBW, 400 mg/kgBW, and 800 mg/kgBW) for 28 days. Remove for four weeks
after treatment, 25 mice were sacrificed and their kidney were taken for histopathology
preparation with H.E staining. Histopathology changes score was analized with Kruskal
Wallis and Mann Whitney Test. Result showed there was from Kruskal Wallis statistical
analysis between control and treatment groups there were significant differences, followed
by the Mann Whitney Test there is a highly significant difference between the control
group with each treatment group and were not significantly different between the control
group with each other.
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Pendahuluan
Polusi timbal telah menjadi persoalan
kesehatan masyarakat di dunia, terutama
di beberapa negara berkembang, seperti
di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Pembakaran bahan bakar minyak
kendaraan bermotor rmenjadi sumber
terbesar timbal yang mengkontaminasi
atmosfer (Ercal et a/., 2001 ). Timbal bisa

menyebabkan penyakit serius bagi usia
muda, khususnya pada perkembangan
otak. Timbal bisa mengurangi tingkat IQ,
memperlambat pertumbuhan dan merusak
ginjal. Bebarapa kasus keracunan timbal
bisa menyebabkan coma atau kematian
(WHO, 2002).
Timbal (Plumbum/Ph) atau timah
hitam adalah satu unsur logam berat yang
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lebih tersebar luas dibanding kebanyakan
logam toksik lainnya. Timbal berupa
serbuk berwama kebiru-biruan atau abuabu keperakan sering digunakan pada
perindustrian maupun juga zat tambahan
pada bahan bakar kendaraan bermotor.
Timbal merupakan pencemar udara yang
berasal dari gas buangan kendaraan
bermotor.
Dalam
menghasilkan
pembakaran yang baik dan meningkatkan
efisiensi motor bakar, bensin diberi zat
tambahan, yaitu Ph (C 2H 5) 4 atau tetra
ethyl lead (TEL). Setelah mengalami
pembakaran di dalam motor, timbal
dilepas ke udara dalam bentuk oksida
timbal (Tong dkk., 2000; Mardiani, 2008).
Upaya untuk mengurangi kerusakan
ginjal yang diakibatkan oleh timbal yaitu
dapat digunakan antioksidan yang berasal
dari tanaman. Indonesiamerupakannegara
yang kaya akan tanaman yang berpotensi
sebagai antioksidan, namun masih belum
banyak dimanfaatkan khasiatnya. Salah
satu tanaman yang banyak mengandung
antioksidan adalah tanaman rosella
(Hibiscus sabdariffa Linn.) terutama pada
bagian bunganya. rosella dapat tumbuh
dengan baik di daerah beriklim tropis dan
subtropics. Rosella (Hibiscus Sabdariffa
L.) merupakan anggota famili Malvaceae
Tanaman ini mempunyai habitat asli di
daerah yang terbentang dari India sampai
Malaysia (Fatmawati, 20IO).
Materi dan Metode Penelitian
Penelitian tm dilakukan pada
bulan juli sampai September 20 I5 di
Laboratorium Hewan Coba Fakultas
Kedokteran
Hewan
Universitas
Airlangga Surabaya. Pembuatan preparat
histopatologi ginjal mencit (Mus
musculus) dan pemeriksaannya dilakukan
di Departemen Patologi Veteriner
Fakultas Kedokteran Hewan Universitas
Airlangga Surabaya. Penelitian tm
menggunakan Rancangan Acak Lengkap
(RAL) dalam Kusriningrum (2008).
Hewan coba yang digunakan pada
penelitian ini adalah mencit (Mus

musculus) jantan berumur 2 bulan dengan
berat badan 20-25 gFam sebanyak 25 ekor
yang dibagi dalam 5 kelompok perlakuan.
Kelompok perlakuan PO diberi CMC- Na
dan aquades. Kelompok perlakuan PI
hanya diberi paparan Ph asetat 20 mg/
kg BB. Kelompok perlakuan P2, P3, dan
P4 diberi ekstrak bunga rosella selama
28 hari dengan dosis bertingkat yaitu P2
dengan dosis 200 mg/kg BB; P3 dengan
dosis 400 mg/kg BB dan P4 dengan dosis
800 mg/kg BB, serta dipapar dengan
timbal asetatpada hari ke 8 - hari ke 28
dengan dosis 20 mg/kg BB selang satu
jam setelah pemberian ekstrak bunga
rosella. Pada hari ke-29 mencit dieuthanasia untuk dinekropsi dan diambil
organ ginjalnya.
Pembuatan Ekstrak Bunga Rosella
Pembuatan ekstrak pada penelitian
ini dilakukan dengan menyari simplisia
bunga rosella menggunakan metode
maserasi (Departemen Kesehatan RI,
I997). Bunga rosella kering sebanyak 2
kg dihaluskan sampai menjadi serbuk, lalu
direndam dalam larutan etanol absolut
(96%) selama 3 x 24 jam sambil diaduk,
kemudian dilakukan penyaringan. Hasil
saringan ini ditampung dan diuapkan
dengan rotary evaporatordengan suhu
40°C sampai diperoleh ekstrak etanol
sebanyak 37,8 gram. Setiap dosis dibuat
sediaan suspensi dengan CMC-Na I%
dengan dosis 0,5 ml yang diberikan pada
mencit secara peroral.
Perlakuan Timbal asetat
Tiap kelompok perlakuan PI, P2, P3,
P4 kecuali kelompok PO (kontrol negatif),
dipapar timbal asetatsebanyak 20 mg/
kg BB. Pemberian timbal asetat pada
kelompok PI dilakukan selama 28 hari
tanpa pemberian ekstrak bunga rosela,
sedangkan pemberian timbal asetat pada
kelompok P2, P3, dan P4 dilakukan
selama 2I hari, dimulai dari hari ke 8
sampai hari ke 28 setelah pemberian
ekstrak kelopak bunga rosella dengan
jeda waktu pemberian selama I jam.
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Penilaian Derajat Keusakan Ginjal
Penilaian derjat kerusakan ginjal
mencit dilakukan setelah pembuatan
sediaan histopatologi ginjal mencit
dengan pewamaan Hematoxillin Eosin.
Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria
Arsad eta/. (20 I4) yaitu: I) Skor 0 : tidak
ada kerusakan; 2) Skor I : kerusakan <
30%; 3) Skor 2 = kerusakan 30 - 50%;
4) Skor 3 = kerusakan > 50%. Kriteria
kerusakan yang diamati adalah silinder
granular, silinder seluler, sel piknotik,
dan degenerasi hidropik. Pengamatan
dilakukan menggunakan mikroskop
dengan perbesaran 40 x IO.
Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan uji
Kruskall Wallis Test apabila terdapat
perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan
uji Mann Whitney (Kusriningrum, 2008).
Hasil dan Pembahasan
Hasil pengamatan terhadap gambaran
histopatologi ginjal mencit didasarkan
pada pengamatan terhadap variabel yang
dianggap mewakili keadaan patologis
pada tingkat sel dan jaringan. Perubahan
yang diamati pada penelitian ini adalah
terjadinya silinder granular, silinder
seluler, sel piknotik dan degenerasi
hidropik.
Tabel I. Mean Rank pada Beberapa
Perlakuan
Perlakuan

Nilai Kerusakan
Mean Rank) ± SD

PO

5,ooc

±I,443

PI

ll,ooa

±I,805

P2

9,20bc

±I,200

P3

9,60bc

± 3,948

P4
I 0,20ab± I, 805
Keterangan: Superskrip pada kolom yang
sama menunjukkan adanya
perbedaan
yang
nyata
pada taraf kepercayaan
(p<0,05)

Berdasarkan -perhitungan
hasil
uji statistik Kruskall Wallis terdapat
perbedaan nyata (p<0,05) pada tiap
kelompok perlakuan yaitu sebesar
p=0,005 sehingga dilanjutkan ke uji
statistik Mann Whitney. Hasil mean rank
kelompok kontrol PO (5,00) berbeda
nyata dengan kelompok perlakuan PI
(11,00) dan kelompok P4 (10,20), tetapi
tidak berbeda nyata dengan kelompok
perlakuan P2 (9,20) dan kelompok P3
(9,60). Tingkat kerusakan pada kelompok
perlakuan P2 yaitu timbal asetat serta
ekstrak rosella dengan dosis 200 mg/
kgBB dan kelompok P3 yaitu timbal
asetat serta ekstrak rosella 400 mg/kgBB
. telah mengalami penurunan. Kelompok
P2 dan P3 menunjukkan hasil yang
berbeda nyata dengan kelompok PI dan
P4. Kelompok perlakuan P2 menunjukkan
bahwa ekstrak rosella dapat menurunkan
tingkat kerusakan sel ginjal mencit yang
dipapar timbal asetat meskipun masih
terdapat kerusakan dalam jumlah yang
rendah.
Pada kelompok perlakuan PI yang
hanya diberi timbal asetat dan P4 yang
diberi timbal asetat serta ekstrak rosella
dengan dosis 800 mg/kgBB skor tertinggi
untuk degenerasi hidropik adalah 3 yang
artinya degenerasi terjadi pada >50%
dari seluruh lapangan pandang disertai
dengan sel piknotik. Pada kelompok PI
skor tertinggi untuk degenerasi hidropik
adalah 3, selain degenerasi hidropik
yang parah terdapat juga sel piknotik dan
silider seluler.
Preparat sediaan organ ginjal mencit
yang telah diwamai dengan Haematoxylin
Eosin diperiksa di bawah mikroskop
cahaya dengan perbesaran I 00 kali sampai
400 kali untuk melihat perubahan yang
terjadi. Hasil pemeriksaan mikroskopis
sebagai kontrol pada ginjal mencit yang
tidak diberi ekstrak bunga rosella dan
timbal asetat, di mana mencit hanya
diberikan akuades dan pakan standart.
Serta hasil pengamaan kelompok PI di
mana mencit hanya di beri timbal asetat
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dengan dosis 20 mg/kg BB
secara
oral tanpa pemberian ekstrak bunga
rosella pada pengamatan mikroskopis
menunjukkan sel ginjal mencit keadaan
nmmal walaupun ada beberapa mencit
yang menunjukkan perubahan.
Pada pengamatan sediaan organ
ginjal kelompok P2 dan P3 pengamatan
mikroskopis menunjukkan sel ginjal
mengalami piknotik sel, silinder seluler
dan degenerasi hiropik dengan tingkat
kerusakan yang berbeda-beda pada tiap
kelompoknya. Hal ini dikarenakan dosis
ekstrak bunga rosella yang diberikan
berbeda yaitu dosis 200 mglkgBB untuk
kelompok P2 dan dosis 400 mglkgBB

untuk kelompok P3 :.
Pada pengamatan mikroskopis pada
kelompok perlakuan P3 dan P4 juga
terjadi perubahan yang signifikan karena
terdapat perbedaan yang nyata dengan
ditunjukkan adanya perubahan yang
tidak jauh berbeda yaitu pengamatan
mikroskopis menunjukkan sel ginjal
mengalami perubahan berupa piknotik sel,
silinder seluler, dan degenerasi hidropik.
Gambaran histopatologi sel ginjal mencit
kelompok kontrol negatif (PO), kelompok
kontrol positif (PI), perlakuan (P2), (P3),
dan (P4) serta perubahan yang terjadi
dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar I. Perbandingan Gambaran Histopatologi Ginjal Mencit Tiap Kelompok
Perlakuan dengan Pewamaan HE dan Perbesaran Mikroskop 400x dengan
menggunakan Optilab (SS : Silinder Seluler; DH : Degenerasi Hidropik; SP :
Sel Piknotis)
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Gambaran histopatologi sel ginjal
mencit pada kelompok kontrol negatif
(PO) tampak normal, karena mencit pada
kelompok ini hanya diberikan pakan
standar, CMC Na dan air mineral tanpa
diberikan timbal dan ekstrak rosella,
sehingga mencit tidak mengalami
banyak pernbahan dan keadaan sel ginjal
cendernng normal.
Gambaran histopatologi sel ginjal
mencit pada kelompok perlakuan Pl
(K+) yang hanya diberikan timbal
asetat dengan dosis 20 mg/kgBB
tanpa pemberian ekstrak bunga rosella
menunjukkan adanya degenerasi hidropik
dengan tingkat kernsakan yang berat.
Hal ini dikarenakan timbal asetat dapat
menyebabkan anemia pada mencit yang
terpapar sehingga wama sitoplasma yang
mengalami degenerasi hidropik menjadi
pucat (Anggraini, 2008).
Kelompok perlakuan P2, P3 dan
P4 yang diberikan timbal asetat dengan
dosis 20 mg/kgBB dan pemberian ekstrak
bunga rosella dengan dosis berturnt-turnt
yaitu 200 mg/kgBB, 400 mg/kgBB serta
800 mg/kgBB menunjukkan adanya
kernsakan bernpa silinder seluler, sel
piknotik, dan degenerasi hidropik dengan
tingkat kernsakan yang bervariasi dengan
derajat rendah sampai sedang. Hal ini
disebabkan pemaparan timbal yang
diberikan disertai dengan pemberian
ekstrak bunga rosella yang mengandung
antioksidan dan vitamin C yang dapat
mencegah kernsakan sel ginjal mencit
(Nurfarida, 2006).
Pencemaran timbal di udara mernpakan salah satu bentuk pemicu terjadinya
radikal bebas, yang mana radikal bebas
mernpakan molekul yang bersifat tidak
stabil, mempunyai satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan di orbital
luamya dan bersifat reaktif dalam mencari pasangan elektron. Jika terbentuk di
dalam tubuh, maka akan terjadi reaksi
berantai dan menghasilkan radikal bebas
barn yang akhimya jumlahnya akan terns
bertambah (Kumia, 2008).
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Oksigen yang dihirup sebenamya
akan diubah oleh- sel · tubuh menjadi
senyawa yang sangat reaktif, dikenal
sebagai senyawa reaktif oksigen atau
Reactive Oxygen Spesies (ROS), seperti
superoksida anion, hidroksil radikal,
peroksil, hidrogen peroksida. ROS
merupakan bentuk dari radikal bebas.
Ada dua jenis ROS, yakni ROS endogen
dan ROS eksogen. ROS endogen berasal
dari proses fisiologis yang berlangsung
saat proses detoksifikasi yang melibatkan
enzim sitokrom P-450 di hepar,
sedangkan ROS eksogen berasal dari luar
tubuh seperti polusi lingkungan (asap
kendaraan, industri dan asap rokok).
Radikal bebas bersifat sangat reaktif dan
mampu bereaksi dengan karbohidrat,
protein, lipid, atau DNA dalam tubuh
karena memiliki pasangan elektron
bebas di kulit terluamya (Kumia, 2008;
Sauriasari, 2008).
Tubuh memerlukan antioksidan
untuk pertahanan dalam melawan
radikal bebas akibat pencemaran
udara. Ekstrak rosella dikenal sebagai
antioksidan yang berasal dari tumbuhan
yang dapat mengurangi dampak dari
radikal bebas yang ditimbulkan oleh
pencemaran udara yang mengandung
logam berat berbahaya salah satunya
adalah timbal asetat. Hasil penelitian
menunjukkan, kelopak, daun, dan biji
bunga Rosella banyak
mengandung
beberapa senyawa, yaitu asam sitrat,
asam malat, vitamin A, C, D, Bl dan
B2, antosianin, protein, kalsium, fosfor,
asam organik dan flavonoid. Kandungan
gossypetine,
flavonoid
bemama
hibiscetine dan sabdaretine mempunyai
kerja
sebagai
antioksidan,
yaitu
aktivitas
yang
dapat
melawan
radikal bebas. Radikal bebas adalah
perusak sel tubuh yang menyebabkan
sel mengalami
pertumbuhan yang
tidak normal, yang dapat menyebabkan
penyakit kronis, seperti kerusakan ginjal,
diabetes, jantung koroner dan kanker
darah (Widyanto dan Nelistya, 2009).
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Penelitian fitokimia menunjukkan
bahwa bunga Rosella kaya akan senyawa
xanthones yang mempunyai berbagai
aktivitas biologi seperti antioksidan,
anti kanker, antiseptik, demulcent,
digestif, mencegah kerusakan hati dan
ginjal. (Fatmawati, 2010; Mardiah,
2009). Ekstrak bunga rosella banyak
mengandung senyawa-senyawa yang
diduga berpotensi sebagai antioksidan
tetapi yang menunjukkan aktivitas paten
adalah gossypetin, flavanoid, antosianin,
dan glucosidehibiscin (Mardiah, 2009).
Penelitian oleh Weecharangsan et a/
(2006), menunjukan bahwa ekstrak bunga
rosella yang diperiksa dengan metoda
2,2-diphenyl-1- picrylhydrazyl (DPPH)
mempunyai aktivitas antioksidan dengan
mekanisme penangkapan radikal bebas,
penelitian lain yang dilakukan oleh
Moongkarndi eta/. (2004) menyebutkan
bahwa ekstrak bunga rosella merupakan
antioksidan kuat yang bekerja dengan
cara menghambat secara signifikan
produksi Reactive Oxygen Species (ROS)
intraseluler.
Pada penelitian ini pemberian ekstrak
bunga Rosella dosis 200 mg/kgBB selama
28 hari pada mencit yang sebelumnya
sudah mendapatkan timbalselama 21 hari
(P2), menunjukkan perbaikan gambaran
mikroskopik ginjal, dimana sebagian
tubulus masih dalam batas normal
namun sebagian tubulus mengalami
piknotik sel dan batas sel sudah tidak
tegas, sedangkan glomerulus dalam batas
normal. Gambanm mikroskopik yang
hampir sama ditemukan pada kelompok
P3 yang mendapat timbaldan dan ekstrak
bunga Rosella dengan dosis 400 mg/
kgBB.
Dalam penelitian ini dapat diduga
bahwa antioksidan dalam ekstrak bunga
Rosella dapat mengurangi efek dari
radikal bebas yang disebabkan oleh
timbal. Hal ini disebabkan karena di
dalam ekstrak bunga Rosella terdapat
senyawa Xanthone yang mempunyai
beberapa mekanisme dalam menangkap
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radikal bebas diantaranya yaitu radikal
bebas hidroksil -(OH-), superoxide
(02) dan penurunan kapasitas ion Fe+2
melalui reaksi fenton, sehingga mampu
mengurangi atau menghilangkan oksidan
yang dihasilkan oleh timbal(Kosem et
a/., 2007; Khonkarn et a/., 2010). Stres
oksidatif yang rendah belum mampu
menyebabkan kerusakan sel ginjal secara
signifikan sehingga jaringan ginjal yang
diperiksa tidak menunjukkan kerusakan
yang berat.
Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan maka dapat disimpulkan
bahwa pemberian ekstrak bunga Rosella
(Hibiscus sabdariffa Linn.) dengan dosis
200 mg/kgBB dan 400 mg/kgBB dapat
menurunkan tingkat kerusakan sel ginjal
mencit jantan (Mus musculus) yang
dipapar dengan logam berat timbal asetat.
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