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LAPORAN PENELITIAN
EFEK I.iEPATOPROTEKTOR EKSTRAK BIJI BUAH JAMBLANG
(Syzygium cuminil
Hepatoprotector effect of syzygium cuminiseed extract
Rima panrvatisari
Departemen Biologi Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas
Hang Tuah
ABSTRACT

Background : Acetaminophen (paracetamot) is NSATD used in dentistry,
but hepatotoxicity
can happened if use. over dose. Syzygium cumini seed extract ttuay'Lii*"d
that

actived glutathion at liver and had antioxidant effect.

obiectives

:

it had

aim of study was

to examine the Syzygium cumini seed extract to
hepatoprotective in mice induced by paracetamol.
Material and metods : Thirty two mice were divided into 4 groups that
p1 and p2.
KO,
KO group as negative control group (without induced paracetamot andK(+),
treatment), K(+)
group as positive co.ntro! group (only induced paracetamot), p1 group
linduied paracetamol
and Syzygium cumini dgse 280 mgkgBW) and P2 (induced-prrrciturol
and Syzygium
cumini dose 560 mgtkgBW)' After att the mice was sacriviced and
made HpA to accounted
hepatocytes.
Resu/f : All of datas rn fhr.s study were analyzed with ANovA and LSD
test. ANovA test had
datas significantly in every groups. with LSD test had significanily datas
hepatocytes
between K(+) with (K(-), P1 and P2 groups. whereas betwe6n KO with
ana p2 group
we re n't sig n ifica ntly d atas.
Conclusion : Syzygium cumini seed extract coutd as hepatoprotective
in mice induced
paracetamol.

it
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PENDAHULUAN
Parasetamol dikenal dengan nama
lain asetaminofen yang merupakan obat
analgesik antipiretik derivat para-amino
fenol, banyak beredar luas di lndonesia
baik sebagai obat tunggal atau sebagai
zat kombinasil. Sebagai obat analgeiik

yang banyak dijual bebas, obat ini mudah
menyebabkan
terjadinya penggunaan yang irrasional.
Hal ini banyak dijumpai pula pada
penderita sakit gigi yang malas atau takut
untuk memeriksakan ke dokter gigi yang
memicu terjadinya penggunaan obat yang
irrasional. atau tidak sesuai dengan dosis.
Bahkan lebih parahnya lagi obat ini di
beberapa negara maju, telah banyak

diperoleh. Kondisi

10

disalahgunakan, diantaranya sebagai
salah satu alternatif upaya bunuh diri2.
Gangguan fungsi hepar akibat
pemberian parasetamol dapat terjadi
karena parasetamol akan mengalami
biotrasformasi pada hepar sehingga

menghasilkan metabolit

N_acetyt_p_

benzoquinone imine (NApOl) yang sangat
reaktif dan toksik melalui reaksi katalisa
sitokrom P4SO1. Selain itu juga dilaporkan
bahwa kerusakan sel hepar (hepatosit)
akibat pemberian parasetamol ini karena
adanya pembentukan radikal bebas
melalui reaksi lipid peroksidasel.
Secara normal hasit metabolit dari
parasetamol di dalam tubuh yang bersifat
toksik tersebut dapat didetoksiliasi oleh
hati melalui konjugasi dengan glutation
hepar'. Namun jika parasetamol diberikan
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dengan dosis yang tinggi atau dalam
jangka waktu yang lama maka daPat
terjadi pengosongan dari glutation hepar
sehingga dapat menyebabkan kerusakan
hepatosit akibat adanya NAPQI yang
toksikl.
Salah satu tanaman Yang diduga
mengandung bahan aktif yang berkhasiat
untuk mencegah gangguan fungsi hepar
adalah biji jamblang (Syzygium cumini)
yang banyak tumbuh diberbagai daerah di
lndonesia. Hal ini disebabkan biji buah
jamblang mengandung senYawa Yang
dapat mengaktifkan enzim glutation Stransferase di hepar yang mempunyai
efek detoksifikasi3. Selain itu dalam

Syzygium cumini terdapat kandungan
albumin dan glukose yang berfungsi

sebagai antioksidan. Bahan laln yang juga
berperan penting sebagai antioksidan
dalam Syzygium cumini adalah clorofil,
asam gallic, myricetin dan quercetin yang
merupakan golongan phenol. Golongan
phenol dapat melawan dengan cepat ROS
seperti OH*, ONOOH dan HOCL. Seperti
B-karoten, banyak phenol pada tanaman
adalah inhibitor yang baik dari lipid
peroksidase in vitroa.
Berdasarkan uraian di atas Perlu
dilakukan penelitian untuk mengetahui
pengaruh pemberian ekstrak biji buah
jamblang (Syzygium cumini) terhadap
hepatosit pada mencit (Mus musculus)
yang diinduksi parasetamol dosis tinggi.
BAHAN DAN METODE

Penelitian

ini tergolong penelitian

eksperimental laboratoris dengan
menggunakan rancangan penelitian
Completely Randomized Designs.
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium
llmu Biokimia Fakultas Kedokteran
Universitas Airlangga, laboratorium
Patologi Anatomi RSUD Dr. Soetomo
Surabaya, untuk pembuatan sediaan HPA
Laboratorium Biologi Mulut
Universitas Hang Tuah SurabaYa.
Bahan yang diPakai adalah
Ekstrak biji buah jamblang, parasetamol,
Na CMC 0,2ok buffer formaline 10 o/o,
alkohol 70 o/o, 80 o/o, 90 o/o, 96 % dan
alkohol absolute, xylol, parafin cair, asam
cuka, egg albumin, aquadestilata, larutan
haematoxylin, larutan eosin dan anestesi

dan

eter. Sedangkan Peralatan

l= \'rA Jurnal

Yang

digunakan selama penelitian adalah
sonde untuk pemberian ekstrak biji buah
jamblang, spuit tuberculin 1 cc, toples
kecil dan penutupnya dari kaca untuk

pembiusan, instrumen bedah minor
(pinset cirurgis, scalpel, mes, pinset),

mikrotom putar, pot kecil untuk dehidrasi,
clearing dan infiltrasi, blok dari timah
berbentuk
untuk embedding, lampu
spirtus, water bath, pinset, gelas obyek
dan penutupnya, dan staining jar
Teknik pengambilan sampel
menggunakan simple random sampling
dan dibagi menjadi 5 (lima) kelompok.
Sampel penelitian menggunakan mencit
(Mus muscullus) jenis kelamin jantan,
dewasa berat badan 20-30 mg, umur
minimal 3 bulan dengan kondisi sehat
fisik. yang dipesan di Pusat Veterine
Surabaya sebanyak 32 ekor, yang
dikelompokkan secara acak ke dalam 4
kelompok yang terdiri dari 2 kelompok
kontrol dan 2 kelompok perlakuan yang
masing-masing kelompok terdiri dari 8
ekor. Kelompok kontrol negatif adalah
kelompok mencit yang di beri CMC 0,2%
dengan sonde pada hari ke-1 sampai hari
ke-10 dan hari ke-1 1 pemberian CMC
0,2Yo secara intraperitoneal dengan spuit
Kelompok
1cc sebanyak
kontrol positif adalah kelompok mencit

L

lxsehari.

yang di beri dengan sonde CMC

0,2o/o

dengan sonde pada hari ke-1 sampai hari
ke-10 dan pada hari ke-1 1 diijeksi dengan
parasetamol yang telah dilarutkan pada
CMC 0,2o/o secara intaperitoneal.
Kelompok perlakuan 1 (P1) adalah
kelompok mencit yang diberi dengan
sonde Syzygium cumini 280mg/kgBB
yang dilarutkan CMC 0,2o/o pada hari kelsampai dengan hari ke-10 dan pada hari
ke-11 diijeksi dengan parasetamol yang
telah dilarutkan pada CMC 0,2o/o secara
intaperitoneal. Kelompok perlakuan 2 (P2)
adalah kelompok mencit yang diberi
dengan sonde Syzygium cumini
560m9/kgBB yang telah dilarutkan CMC
O,2o/o pada hari ke-1 sampai dengan hari
ke-10 dan pada hari ke-11 diijeksi dengan
parasetamol yang telah dilarutkan pada
CMC 0,2o/o secara intaPeritoneal.
Binatang dipuasakan pada malam hari
sebelum penelitian dilakukan keesokan
harinya untuk menghilangkan adanya
pengaruh makanan. Semua tikus terlebih
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cumini)

dahulu ditimbang untuk menyesuaikan

oosts pemberian larutan CMC dan obat.
S_etelah perlakuan selesai, semua
mencit
dibiarkan selama t hari dan pada hari ke_
12, mencit dibunuh dan diambil hitinya

dan difiksasi dengan larutan buffer
formalin 10% selam i Zl
iam. Setelan itu

dilakukan pembuatan sedian histopaiologi
le1San pewarnaan haematoxylin eosin
(HE)
HASIL

Pada hasil analisa

secara
bertujuan untuk
memperoleh gambaran distribusi dan
peringkasan data guna memperjelas
penyajian hasil didapatkan hasil seperti
gambar 1.

deskriptif

yang

7a{
fi]'
.o J'

n{

I

heoatosii

m?'
t.
20
l'.
10 .+'

Gambar 1. Grafik rata_rata jumlah
jumlah hepatosit yang menialami

perubahan

nekrosis

sel dari degenerasi

s-ampai

Berdasarkan hasil analisis statistik
data penelitian, menunjukkan bahwa data

penghitungan

jumlah

hepatosit
normal
Kotmogordv-Smirnov;
p>0,05), dan memiliki varians yang
homogen (menurut uji Levene; p>O.Osi.
Hasil uji ANOVA menunjukkan
bahwa jumlah hepatosit pada masing_
masing kelompok perlakuan terdapat

mempunyai distribusi

(r:lT.rt

uji

yang

perbedaan yang bermakna (p.O,OS).
Sedangkan hasil uji LSD menunjukkan
bahwa juga terdapat perbedaan yang

bermakna (p<0,05) pada jumlah hepatosit
antar kelompok perlakuan seperti ierlihat
pada tabel 1.

Tabel 1. Hasit uji tSD
IKELOT\)MPOK

lr,.

K-

IK

(+

lpr

)l

K.

K+

P1

P2

0,000

0,'159

0,1 59

0,002

0,002

G

1,000

PEMBAHASAN
Parasetamol atau acetaminophen
merupakan analgesik non narkotik
turunan para-aminophenol. Selain
analgesik, parasetamol juga mempunyai
sifat antipiretik. Namuri parasetamot
mempunyai efek samping menyebabkan
terladinya hepatotoksik. He[atotoksik
terjadi karena parasetamol akan
mengalami biotransformasi pada hepar
yang menghasilkan metabolit NApel yang
sangat reaktif dan toksik melalui reaksi
katalisa sitokronm p4SO. Selain itu juga
dilaporkan bahwa kerusakan sel hepar
akibat pemberian parasetamol terjadi
karena adanya pembentukan radikal
bebas melalui reaksi lipid perokriOrr"6.
Secara normal hasil metabolit dari
parasetamol di dalam tubuh yang
bersifat
toksik dapat didetoksifikasi-ole-h hepar
m.elalui konjugasi dengan glutation hepar.
Jika parasetamol dib;ika; dengan dosis
yang tinggi atau dalam jangka wiktu yang
llm.a
laka dapat terjaOi pengosongan
dari glutation
hepar seningg-a dapat
menyebabkan kerusakan sel nepar akibat
adanya NApel yang berlebihani.
.. Beragam parameter dapat
digunakan untuk menunjukkan adanya
kerusa.kan hepar. Salah satunya ,O"trn
pemeriksaan SGpT dan SGOT.
Kerusakan hepar dapat diwujudkan

dengan adanya kenaikan ,i.iiritr.

glutamate piruvat transaminase
iOefl
sebesar

20-200 kali dan akiivitas
glutamate oksaloasetat transaminase

(GOT) sebesar 1O-150 kali harga normaf.
Sedangkan rasio aktivitas GOTiGpiturun
dari 1,3 menjadi 1,0 dari harga normal.

Bila

tingka_t k^eparahan

mencapai 0,3-0,48.
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Penelitian Nur Cholifahe telah
membuktikan khaeiat biji buah jamblang
sebagai hepatoprotektor terhadap induksi
parasetamol dosis tinggi. Hal ini
ditunjukkan dari parameter SGPT dan
SGOT pada kelompok mencit yang

diinduksi parasetamol dan diberi ekstrak
biji buah jamblang menunjukkan hasil
yang sama dengan kelompok mencit yang
normal.
Pembuktian dengan parameter lain
jumlah
hepatosit yang mengalami perubahan sel
degenerasi sampai nekrosisl0.
Degenerasi sel ada empat, yaitu meliputi
cloudy swelling, degenerasi hidropik,
degenerasi droplet hialin, dan degenerasi
droplet lemak yang ditandai adanya
droplet lemak pada sitoplasmanya.
Namun untuk memudahkan keempat jenis
degenerasi tersebut dianggap satu jenis
11.
sel, yaitu seldegenerasi
Perubahan-perubahan yang terjadi
pada inti dan sitoplasma yang mengalami
nekrose, meliputi piknotis, karioreksis dan
kariolisis. Namun untuk memudahkan
pengamatan, cukup dengan satu ciri khas
nekrose yang dapat dikenali yaitu piknotis
yang ditandai dengan inti gelap dan
mengkerut, anak inti tidak kelihatan dan
sitoplasma yang tidak merata atau
berlubang-lubang12. Hal ini jelas terlihat
pada kelompok K+ yang menunjukkan
rata-rata
hepatosit yang
mengalami perubahan sel dari degenerasi
sampai nekrosis sebanyak 66,625
Syzygium cumini mengandung zat
golongan
phenol, dimana pada zat ini
aktif
terdapat unsur aktif farmakologis chlorofil,
asam gallic, myrecitin dan quarcetin.
Golongan phenol termasuk dalam
kandungan vitamin E yang bekerja sangat
kuat sebagai anti oksidan pada in vitro
(Halliwell and Gutteridge, 1999).
Dalam Syzygium cumini juga
terdapat albumin dan glukose. Albumin
adalah protein dengan kelarutan yang
tinggi, mengikat sel darah merah dan
dapat melindungi lipoprotein melawan sel
darah merah yang mengandung oksidan.
Akan tetapi albumin dapat berkurang pada
sintesa hepar dan plasma jika hepar
mengalami kerusakan. Golongan glukosa
berfungsi membersihkan OH radikal, pada
konsentrasi normal plasma berkisar 4,5

adalah menghitung langsung

dari

jumlah

mM" Dengan kata lain pemberian
Syzygium cumini dapat mencegah
kekurangan albumin dan glukosa
sehingga
dapat
memperkecil
kemungkinan kerusakan pada hepa/.
Berdasarkan penjelasan
atas
maka Syzygium cumini dapat digunakan
sebagai bahan yang dapat berfungsi
untuk menambah jumlah glutathion.
Adanya parasetamol dosis tlnggi yang
diinduksikan
dapat
didetoksifikasi oleh glutathiom yang
dibentuk oleh ekstrak brjt Syzygium
cumini,sehingga tidak terjadi kekosongan
glutathion di hepar. Namun besar dosis
tidak menunjukkan adanya hasil yang
lebih memuaskan. Oleh karena itu untuk
penerapan pada manusia sebaiknya
menggunakan dosis yang lebih kecil
namun menumjukkan hasil yang optimal,
dalam hal ini dosis 280 mg/kgBB lebih
dianjurkan. Karena
menutup
kemungkinann
buah jamblang
mempunyai efek samping, maka dosis
yang lebih besar tapi efeknya sama
sebaiknya tidak digunakan.

dl

ke mencit

b|i
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