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ABSTRAK 

 
MALFORMASI PANJANG KRANIUM, STERNUM, EKOR, 

EKSTRIMITAS DEPAN DAN BELAKANG FETUS MENCIT 

 (Mus musculus L.) SETELAH PEMBERIAN EKSTRAK BUAH PARE               

(Momordica charantia L.) 

 

Oleh 

Silvia Andriani 

 

 

Buah pare digunakan sebagai lalapan, sayuran, dan sebagai tanaman obat 

tradisional.  Selain itu manfaat buah pare sebagai obat tradisional untuk anti 

radang dan antifertilitas.  Pada buah pare terdapat beberapa senyawa yang bersifat 

toksik yaitu senyawa  momordikosida K dan L, yang  diduga mempunyai sifat 

sitotoksik.  Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan panjang kranium, 

sternum, ekor, ekstrimitas depan dan ekstrimitas belakang fetus mencit (Mus 

musculus L.) setelah pemberian ekstrak buah pare (Momordica charantia L.) 

terhadap induk mencit yang sedang bunting.  

Ekstrak buah pare diperoleh dengan cara maserasi menggunakan etanol 

95% sebagai pelarut.  Pemberian ekstrak buah pare (M. charantia L.) sebagai uji 

teratogenik pada fetus mencit.  Rancangan penelitian yang digunakan adalah 

rancangan acak lengkap dengan analisis varian, yaitu menggunakan 20 ekor 

mencit jantan dan 20 ekor mencit betina yang dibagi dalam 4 kelompok yaitu 

kelompok [K], [P1], [P2], [P3]. Setiap kelompok terdiri dari 5 ekor mencit jantan 

dan 5 ekor mencit betina. Semua kelompok mencit betina diberi ekstrak buah pare 

secara oral dimulai hari ke -6 kebuntingan sampai hari ke17 masa kebuntingan 

sehari sekali pada pagi hari dengan dosis perlakuan [P1] 22,5 mg/30 grBB, [P2] 30 

mg/30 grBB, [P3] 37,5 mg/30 grBB dan aquabidest sebagai kontrol [K].  Selanjutnya 

induk mencit dibedah diambil fetusnya untuk dilakukan pengukuran panjang 

kranium, sternum, ekor, ekstrimitas depan dan belakang.  Dari hasil analisis data 

menunjukkan bahwa secara umum pemberian perlakuan ekstrak buah pare  

menyebabkan penurunan rata-rata panjang kranium, sternum, ekor, ekstrimitas 

depan dan ekstrimitas belakang.  Hasil analisis lanjut dengan BNT pada taraf 5 %  

menunjukkan bahwa pemberian dosis [P1], [P2], [P3] memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap penurunan panjang kranium, sternum, ekor, ekstrimitas depan dan 

ekstrimitas belakang.  Pemberian ekstrak buah pare pada mencit bunting dosis 

toksik yang mampu menurunkan panjang kranium dan panjang sternum yaitu  

dosis 30 mg/30 grBB, sedangkan dosis toksik untuk menurunkan panjang ekor, 

ekstrimitas depan dan belakang yaitu dosis 37,5 mg/30 grBB.  
 

Kata kunci : Momordica charantia L., Mus musculus L., teratogenik, Toksik. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Di Indonesia masyarakat sudah lama mengenal tanaman obat tradisional 

dari alam dan menggunakannya secara turun- temurun.  Obat tradisional 

ini sangat diminati dan berkembang dengan baik sebagai alternatif yang 

lebih aman, memberikan efek samping yang lebih rendah dan memberikan 

hasil yang optimal apabila dikonsumsi sesuai dengan tujuan pengobatan 

(Agusta, 2001).  Buah pare mempunyai nilai ekonomis apabila 

dikembangkan secara intensif pada skala agribisnis (Rukmana, 1997). 

 

Masyarakat Indonesia sudah banyak menggunakan sumber bahan obat dari 

alam, salah satunya adalah pare (Momordica charantia L.).  Buah pare 

digunakan sebagai lalapan, sayuran, dan sebagai tanaman obat.  Bagian 

utama pada pare yang memiliki nilai ekonomis tinggi yaitu buahnya.  Pada 

buah pare terdapat beberapa senyawa yang bersifat toksik yaitu senyawa 

momordikosida K dan L, Saponin, Flavonoid dan Alkaloid yang diduga 

mempunyai sifat sitotoksik, yang dapat  menghambat pertumbuhan dan 

perkembangan sel melalui penghambat sejumlah reaksi enzimatik 
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(Nurliani, 2007), salah satunya adalah terhadap perkembangan fetus  

mencit (Mus musculus L.) terutama pada sel yang sedang mengalami 

perkembangan.  Selain itu senyawa Alkaloid dari tanaman pare dapat  

menyebabkan berhentinya pembelahan mitosis zigot maupun embrio pada 

stadium metafase (Wurlina, 2006). 

 

Kehamilan adalah masa yang paling rentan terhadap kondisi lingkungan 

sekitar bagi ibu dan janinnya, sehingga harus memperhatikan keselamatan 

embrio yang dikandungnya terutama pada fase organogenesis yaitu proses 

pembentukan calon organ pada fase tersebut sel- sel aktif berpolarisasi 

secara intensif dan mengalami diferensiasi, mobilisasi, dan organisasi 

sehingga embrio sangat rentan terhadap efek teratogen 

 (Ka Jawi,1999 dalam Rochmiatun, 2003) sebab pengaruh dari makanan, 

minuman dan lingkungan sekitar yang mengandung senyawa kimia baik 

langsung ataupun tidak langsung dapat menyebabkan kematian pada fetus, 

terhambat nya pertumbuhan dan terjadi nya kelainan pada proses 

pembentukan tulang.  Pada pembentukan dan perkembangan tulang 

(osifikasi) dimulai hari ke 11 hingga ke 17 masa kehamilan pada mencit 

sehingga pada masa tersebut sangat rentan terhadap senyawa genetik 

maupun non genetik yang menyebabkan kecacatan atau kelaianan 

(teratogen) (Thraser, dkk., 2006).  Pada pare terdapat senyawa yang dapat 

menghambat perkembangan dan pertumbuhan pada fetus (Rosita, 2005) 

sehingga penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh buah pare 

terhadap malformasi pada bagian bagian tubuh fetus.
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Pada periode organogenesis, ekstrimitas depan merupakan organ luar yang 

pertama kali terbentuk dalam janin yang kemudian diawali dengan 

terbentuknya tunas.  Pada periode ini terjadi diferensiasi sel-sel untuk 

membentuk kelompok khusus yang mempunyai kesamaan fungsi, 

sehingga membentuk kelompok organ yaitu tunas anggota depan 

(Widiyani dan Sagi, 2001).  Pada pare juga terdapat senyawa yang dapat 

menghambat perkembangan dan pertumbuhan pada fetus sehingga 

penelitian ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh pemberian ekstrak 

buah pare terhadap panjang kranium, panjang ekor, panjang sternum, 

panjang ekstrimitas depan dan panjang ekstrimitas belakang . 

 

B. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh ekstrak 

buah pare (Momordica charantia L.) pada fetus mencit ( Mus musculus L.) 

terhadap ukuran : 

1. Panjang kranium   

2. Panjang sternum  

3.  Panjang ekor  

4. Panjang ekstrimitas depan dan,  

5. Panjang ekstrimitas belakang . 

 

C.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat memberikan 

informasi mengenai efek pemberian ekstrak buah pare 
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(Momordica charantia L.) terhadap pertumbuhan dan perkembangan  

tubuh fetus mencit (Mus musculus L.) 

 

D.  Kerangka Pemikiran 

Tanaman obat tradisonal sangat mudah ditemukan di lingkungan sekitar, 

setiap tanaman obat mengandung senyawa kimia yang memiliki fungsi 

masing–masing sesuai dengan yang diperlukan.  Pare merupakan tanaman 

obat yang didalam buahnya mengandung senyawa  momordikosida K dan 

L, Saponin, Flavonoid dan Alkaloid diduga mempunyai sifat sitotoksik, 

yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan sel melalui 

penghambatan sejumlah reaksi enzimatik (Nurliani, 2007) senyawa 

tersebut juga mempengaruhi perkembangan fetus  mencit (Mus musculus 

L.).  Pada fase organogenesis, fetus sangat sensitif terhadap masuknya 

suatu zat ke dalam tubuhnya terutama sel yang sedang mengalami 

perkembangan sehingga dilakukan pengamatan lebih lanjut apakah fetus 

yang dikandung mengalami malformasi atau tetap normal.  Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan (Rosita, 2005) mengenai efek ekstrak buah pare 

terhadap berat dan panjang badan fetus serta kelainan eksternal maupun 

internal fetus.  Buah pare memberikan efek teratogenik dengan adanya 

senyawa toksik pada daging buah pare. 

 

E.  Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah pemberian ekstrak buah pare 

(Momordica charantia L.) mampu mempengaruhi panjang 
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pada fetus mencit (Mus musculus L.) terhadap ukuran: 

1.  Panjang kranium, 

2.  Panjang ekor, 

3.  panjang sternum,  

4. Panjang ekstrimitas depan dan, 

5. Panjang ekstrimitas belakang.



 
 

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Klasifikasi dan Morfologi  Mencit (Mus musculus L.) 

1. Klasifikasi Mencit  

Menurut Priyambodo (2003) klasifikasi mencit sebagai berikut : 

Kerajaan  : Animalia 

Filum    : Chordata 

Kelas   : Mamalia 

Ordo  : Rodentia 

Bangsa  : Muridae 

Marga   :  Mus 

Jenis   : Mus musculus L. 

 

 

 

G                        Gambar 1. Mencit (Mus musculus L.) 

                                                                    (Garcia, dkk. 2009)
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2. Morfologi Mencit ( Mus musculus L.) 

Mencit adalah hewan yang masuk dalam kelas Mamalia.  Mencit 

merupakan salah satu golongan hewan mamalia pengerat, bersifat 

omivorus dan nokturnal.  Ciri umum mencit memiliki warna kulit 

rambut tubuh putih atau keabu-abuan dengan perut sedikit pucat, mata 

berwarna merah atau hitam (Murwanti, dkk., 2004). 

Mencit memiliki bentuk tubuh kecil, berwarna putih, serta memiliki 

siklus estrus yang pendek dan teratur antara 4 – 5 hari.  Tempat untuk 

pemeliharaan mencit harus dijauhkan dari kebisingan, serta menjaga 

kebersihannya, dengan suhu ruangan 18 – 19
o
C dan kelembaban udara 

antara 30 – 70%.  Pada mencit jantan memiliki berat badan sekitar 18-

35 g dan dewasa dengan umur 35-60 hari.  Biasanya mencit dapat hidup 

selama 1-2 tahun, dengan masa reproduksi 1,5 tahun (Akbar, 2010). 

Mencit merupakan salah satu hewan poliestrus yang mengulang 

siklusnya sepanjang tahun tanpa banyak variasi.  Panjang siklusnya 

antara 4-6 hari dengan mekanisme ovulasi yang spontan selama 8-11 

jam dimulai dari fase estrus (Hafez, 1970). 

 

Perkembangan embrio dimulai dari sel telur yang telah dibuahi yang 

masih berada di tuba fallopii, kemudian berkembang dan meneruskan 

perjalanannya ke uterus dan terjadi pembelahan yang berulang-ulang 

sehingga membentuk bola berongga yang disebut blastosis.  Sekitar 1 
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minggu setelah fertilisasi, blastosis tertanam di dalam dinding mukosa 

uterus yang menebal, disebut implantasi.  Blastosis kemudian 

membelah dengan cepat dan melakukan migrasi sel dari satu tempat ke 

tempat lain sehingga terbentuk dua bagian utama sel atau jaringan yaitu 

embrio yang sebenarnya akan menjadi fetus dan membran 

ekstraembrional untuk melindungi embrio atau fetus dari benturan            

(Kimball, 1983).  Kemudian fetus mengalami metamorfosis dan 

perkembangan menjadi fetus sebelum dilahirkan (Lu, 1995). 

 

3. Proses Embriogenesis Mencit 

Menurut Brotowidjojo (1994), embrio adalah suatu individu yang 

tumbuh dan berkembang sampai ke stadium dewasa, yaitu fetus yang 

siap dilahirkan.  Secara umum zigot membelah berturut-turut dan 

berlangsung berkesinambungan secara mitosis dan sel-selnya 

berdiferensiasi dengan pola tertentu sehingga terbentuk dewasa.  

Dimana stadium-stadium pembelahan embrio tersebut : 

1. Stadium morula: Tahap pertama dalam pembentukan embrio, 

dimana sel-sel hasil pembelahan masih bergandengan. 

2. Stadium blastula: Pembelahan sel-sel morula selanjutnya 

membentuk bola sel-sel yang berongga ( blastula).  Periode blastula, 

dimulai setelah ovulasi dan dilanjutkan perkembangan membran 

zigot primitif di uterus.  Embrio tidak rentan terhadap zat teratogen 

pada tahap ini, tapi teratogen akan menyebabkan kematian embrio 

akibat matinya sebagian sel embrio atau tidak menimbulkan efek 
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yang nyata.  Lamanya tahap ini berkisar 5 sampai 9 hari, tergantung 

pada jenis spesiesnya. 

3. Stadium gastrula: Pembelahan sel-sel kutub animal, sehingga kutub-

kutub vegetatif terdesak ke dalam dan terjadi invaginasi. 

4. Pembentukan mesoderm: Sel-sel antara ektoderm dan endoderm 

berproliferasi dan mengisi ruang segmentasi. 

5. Pembentukan selom: Sel-sel lapisan mesoderm mungkin berpisah 

menjadi 2 lapisan sel.  Lapisan sel luar menjadi sel somatik dan 

lapisan dalam menjadi sel-sel splanknik. 

6. Organogenesis: Terbentuknya selom, maka kemudian terjadi 

diferensiasi alat tubuh.  Periode organogenesis merupakan periode 

pembentukan organ-organ dan sistem tubuh serta terjadi perubahan 

bentuk tubuh.  Pada periode ini sel secara intensif mengalami 

diferensiasi, mobilisasi, dan organisasi sehingga embrio sangat 

rentan terhadap efek teratogen.  Periode ini berakhir jika bentuk 

embrio sudah seperti induknya, yaitu pada hari ke-10 sampai ke-14 

pada hewan pengerat dan pada minggu ke-14 pada manusia. 

7. Periode pertumbuhan fetus, yaitu tahap terjadinya perkembangan 

dan pematangan fungsi jaringan, organ dan sistem yang tumbuh. 

Sehingga selama tahap ini, teratogen tidak mungkin menyebabkan 

cacat morfologi, tetapi dapat mengakibatkan kelainan fungsi seperti 

gangguan SSP (Sistem Syaraf Pusat) yang mungkin tidak dapat 

dideteksi segera setelah kelahiran. (Roberts (1971) dan Lu (1995) 
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Embrio mengalami diferensiasi pada masa implantasi dengan 

melangsungkan kegiatan segregasi sel-sel embrio yang mengarah ke 

pembentukan sel-sel khusus yang akan berubah menjadi suatu sistem 

tubuh beserta organ-organnya.  Periode ini dikenal sebagai masa 

organogenesis, yaitu masa proliferasi, migrasi, asosiasi, diferensiasi 

dan pembentukan sel bersama sama dengan proses pembentukan 

jaringan dan organ (Jawi, 1999 dalam Rochmiatun, 2003). Masa 

organogenesis pada rodentia terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-16 

kebuntingan (Smith dan Mangkoewidjojo, 1988). 

 

Suatu jenis bahan kimia dapat mempengaruhi perkembangan fetus, 

menyebabkan efek yang berubah-ubah mulai dari letalitas sampai 

kelainan bentuk (malformasi) dan pertumbuhan yang terhambat 

disebut teratogen (Goldstein,dkk. 1974).  Secara kolektif respon-

respon ini disebut efek embriotoksik (Loomis, 1978).  Beberapa 

teratogen memiliki sifat letal yang menonjol sedangkan yang lainnya 

mampu menimbulkan kelainan pada fetus yang diakibatkan oleh satu 

atau lebih perubahan yaitu mutasi, penyimpangan kromosom, 

gangguan pembelahan sel, perubahan sintesis asam nukleat dan 

protein, penurunan jumlah senyawa yang penting dalam biosintesis, 

penurunan energi untuk perkembangan fetus, gangguan sistem enzim 

serta gangguan keseimbangan air dan elektrolit.  Manifestasi dari 

teratogenesis antara lain kematian sel, gangguan interaksi sel, 

penurunan biosintesis, gangguan pembentukan morfologi dan 
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gangguan jaringan.  Manifestasi ini akan menghasilkan kematian 

intrauterine, malformasi, gangguan pertumbuhan, dan disfungsional 

atau penurunan fungsi (Wilson, 1973; Loomis, 1978; Peters and 

Berkvens, 1996). 

 

B. Hormon  

 

Pemberian makan embrio selama berada dalam rahim induk, dilakukan 

melalui tali pusat dan plasenta.  Hormon yang bekerja pada plasenta 

yaitu hormon Human Chorionic Gonadotropin (hCG), yang 

memungkinkan kebuntingan berlangsung di akhir menstruasi normal.  

Awal terdapatnya hCG dalam air seni waktu bunting, merupakan dasar 

bagi uji kebuntingan yang paling sering digunakan (Kimball, 1983).  

 

Menurut Ramelan dan Syahrum (1994), embrio mulai mensekresikan 

estrogen dan sejumlah besar progesteron yang bertambah terus selama 

kebuntingan.  Estrogen berguna untuk menumbuhkan uterus sedangkan 

progesteron untuk berkembangnya sel-sel otot polos dari uterus.  

Menurut Yatim (1994), selain hormon hCG, estrogen dan progesteron, 

plasenta juga menghasilkan hormon laktogen dan mammatropin.  

Hormon ini mengontrol pertumbuhan kelenjar susu. 
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C. Teratogenitas 

Teratogenitas dapat bersifat genetik dan non-genetik.  Teratogenitas 

genetik merupakan kelainan bawaan yang disebabkan oleh mutasi gen, 

kelainan kromosom dan perubahan fungsi asam nukleat, sedangkan 

teratogenitas nongenetik disebabkan oleh kekurangan energi, gangguan 

pada enzim, perubahan permiabilitas membran dan ketidakseimbangan 

osmotik membran sel (Roberts, 1971; Wilson, 1973). 

 

Pengaruh langsung maupun tak langsung oleh masuknya bahan kimia 

terhadap perkembangan organ fetus dapat mengkibatkan kematian 

fetus, pertumbuhan terhambat dan kelainan pembentukan tulang 

(Thraser and Kilburn, 2005).  Pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan 

oleh teratogen antara lain : 

a) Aberasi, yaitu kelainan morfologi meliputi struktur luar dan dalam 

serta kelainan fungsional. Misalnya : 

(1) Anomali minor : kelainan penulangan pada sternum, ekor 

keriting, kaki lurus, adanya tulang rusuk tambahan, malrotasi 

anggota badan atau cakar, lidah menonjol, kelainan pembentukan 

pelvis ginjal dan kulit transparan. 

(2) Anomali mayor : spina bifida dan hidrosepali yang akan 

mengganggu kelangsungan hidup pertumbuhan dan 

perkembangan, kesuburan dan panjang usia hewan. 

b) Resorbsi, merupakan manifestasi kematian hasil konsepsi. 

(c). Fetus resorbsi (Iriani, 2009) 
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Gambar 2.  Morfologi fetus mencit (a). Fetus normal, (b). Fetus kerdil  

        (Iriani, 2009) 

 

Individu yang mengalami malformasi (kecacatan) umumnya lebih 

kecil dibandingkan individu normal.  Maka itu sebelum menyatakan 

adanya abnormalitas pada suatu individu maka berat hewan yang 

diperlakukan harus dibandingkan dulu dengan kontrol untuk 

memastikan bahwa hambatan pertumbuhan suatu organ merefleksikan 

hambatan pertumbuhan secara umum.  Beberapa agen teratogen juga 

dapat mengakibatkan kelainan visceral maupun skeletal tanpa 

menunjukkan adanya kelainan morfologi eksternal (Santoso, 2006). 

 

Efek teratogenesis selain dapat disebabkan oleh beberapa bahan kimia, 

juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, seperti malnutrisi, 

keseimbangan endokrin, faktor fisika, radiasi, infeksi, logam-logam 

berat, pestisida, bahan makanan, zat bioaktif yang terkandung dalam 

tumbuh-tumbuhan atau hewan, kimia industri polusi udara, air, trauma 

psikis dan gangguan plasenta (Goldstein, dkk., 1974; Wilson, 1973; 

Loomis, 1978).  
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D. Toksikologi 

 

Toksik adalah racun.  Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang 

senyawa racun agensia toksik baik berupa efek senyawa kimiawi, bunyi, 

cahaya, gelombang elektromagnetik, dan mikroorganisme terhadap 

perkembangan terutama perkembangan embrio (Hutahean, 2002).  Pada 

masa perkembangan dan pertumbuhan embrio meliputi proliferasi, 

diferensiasi, migrasi sel dan organogenesis.  Selama berlangungnya proses 

embriogenesis, proses - proses tersebut secara berurutan, beraturan dan 

saling berhubungan satu sama lain dan dikendalikan ciri yang berisi 

informasi yang dicetak oleh DNA (Ngatijan, 1990). 

 

Malformasi fetus karena teratogen jarang terjadi apabila masuknya 

teratogen tersebut sebelum implantasi sel telur yang telah dibuahi.  Pada 

awal pembiakan sel yang tak terdiferensiasi, sel-sel dari fetus ternyata 

tidak rentan terhadap teratogen.  Tingkat perkembangan fetus dan tempat 

zat teratogenik bekerja menentukan kerentanan terhadap zat teratogenik 

dan kerusakan spesifik terjadi dengan mudah selama masa organogenesis 

(Ariens dkk., 1986; Loomis, 1978). 

 

Pengaruh buruk teratogen terhadap fetus, terjadi beragam sesuai 

dengan masing-masing fase (Anonim, 2014), yaitu : 

a) Fase Implantasi, fase ini terjadi pada umur kehamilan kurang dari 3 

minggu (manusia) 1 sampai 6 hari pada rodentia.  Adanya pengaruh 
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    buruk dapat menimbulkan kematian fetus sehingga terjadi abortus pada 

manusia dan resorbsi pada rodentia. 

           b) Fase Organogenesis 

Pada umur kehamilan 3-8 minggu pada manusia dan 6-16 hari 

pada mencit.  Tahap ini merupakan tahap paling aktif karena sel 

mengalami diferensiasi untuk membentuk organ tubuh.  Sehingga pada 

tahap ini paling rentan terhadap teratogen yang dapat mengakibatkan 

kelainan bentuk (malformasi) baik pada internal maupun eksternal, 

seperti pada struktur perkembangan tulangnya . 

 

E.  Tulang  

 

Tulang merupakan jaringan ikat yang terdiri dari materi intersel yang 

mengapur (matriks tulang), dan 3 jenis sel tulang yaitu osteosit (terdapat 

di rongga / lakuna di dalam matriks), osteoblas (yang membentuk 

komponen organik dari matriks), dan osteoklas (sel raksasa yang berinti 

banyak yang berperan pada resorbsi dan pembentukan kembali jaringan 

tulang) umumnya struktur tulang adalah kaku dan merupakan penyusun 

utama sistem skeleton (Greep, 1966; Junqueira dkk., 1998).  

 

Tulang adalah sebagai unsur utama dari sistem skeleton, yang menunjang 

struktur daging, melindungi organ-organ vital, dan tempat pembentukan 

sel-sel darah (Junqueira dkk., 1998). Tulang berfungsi sebagai cadangan 

kalsium, fosfat, dan ion lain yang dapat dilepaskan atau disimpan secara 
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terkendali untuk mempertahankan konsentrasi tetap ion-ion dalam cairan 

tubuh.  Semua tulang dibentuk oleh osteoblas fungsional. 

 

Osteogenesis terdiri dari 2 proses yaitu kalsifikasi matrik organik 

(termasuk serat kolagen) dan kalsifikasi substansi dasar.  Tulang 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang disebut dengan istilah 

osifikasi.  Awal dari proses osifikasi ini adalah terjadinya perubahan 

jaringan mesenkim pada fetus menjadi jaringan tulang atau menjadi 

jaringan kartilago yang selanjutnya akan menjadi jaringan tulang 

(Junqueira dkk., 1998) menyatakan bahwa osifikasi dibedakan menjadi 2 

cara yaitu osifikasi desmalis (intramembranosa) dan osifikasi 

endokondral.  

 

Osifikasi intramembranosa terjadi di dalam daerah-daerah pemadatan 

jaringan mesenkim.  Pada osifikasi intramembranosa ini, tulang dibentuk 

melalui mineralisasi langsung pada matriks yang disekresi oleh osteoblas.  

Selain itu osifikasi ini juga mengatur pertumbuhan tulang-tulang pendek 

dan penebalan tulang panjang, sedangkan osifikasi endokondralis terjadi 

di dalam tulang rawan hialin.  Pertumbuhan tulang pada osifikasi ini 

melalui penimbunan matriks tulang pada matriks tulang rawan 

sebelumnya. 

 

Osifikasi terjadi pada tulang panjang dan sebagian besar tulang dalam 

tubuh melibatkan tulang rawan hialin yang terus tumbuh.  Osifikasi 
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merupakan proses penting selama pertumbuhan panjang tulang panjang 

dan terlibat proses alami dalam penyembuhan patah tulang.  Pada setiap 

spesies hewan tidak sama, yaitu pada tikus osifikasi dimulai pada hari ke-

8 kebuntingan, dengan masa sampai 15 kebuntingan (Nandeesh dan Usha 

Kini, 2012). (Menurut Rugh, 1968), osifikasi pada mencit dimulai pada 

hari ke-11 sampai 17 kebuntingan kritis pada hari ke-13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.Kerangka Mencit (Mus musculus L.) (Amsel, 2012) 

 

Osifikasi merupakan proses penting  pertumbuhan panjang tulang, 

perubahan panjang tulang dipengaruhi oleh perkembangan osifikasi 

pada tulang.  Fungsi tulang sebagai alat gerak salah satunya yaitu pada 

ekstrimitas depan dan belakang.  Menurut (Cook, 2012) ekstrimitas 

depan dan belakang pada mencit hampir mirip dengan manusia yang 

terbagi atas regio brachii, regio antebrachii, dan regio 
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manus.  Regio brachii pada ekstrimitas depan terdiri dari os (tulang) 

humerus yang menghubungkan osscapula dengan os radius dan os ulna.  

Pada ekstrimitas belakang, region brachii terdiri dari os femur yang 

menghubungkan antara os tibia dan os fibula (Cook, 2012). 

 

  

 

 

 

   Gamba 4. Ekstrimitas Depan Mencit  (Cook, 2012) 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 5. Ekstrimitas Belakang Mencit (Cook, 2012)  

Proses pembentukan tulang sangat mempengaruhi morfologi fetus. 

Apabila terjadi hambatan dalam pembentukan tulang maka terjadi 

kelainan pada struktur kerangkanya seperti memendeknya tulang dan 

memanjang nya tulang melebihi panjang normal, hal tersebut banyak 

disebabkan oleh faktor – faktor salah satunya yaitu senyawa toksik dari 

bahan alami maupun bahan kimia pada peneltian ini senyawa toksik yang 

digunakan yaitu buah pare (Momordica charantia L).
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F. Klasifikasi dan Morfologi Buah Pare (Momordica charantia L.)  

 

1. Klasifikasi Buah Pare (Momordica charantia L.) 

 

Kerajaan : Plantae 

Divisi : Spermatophyta  

Kelas  : Dicotyledoneae  

Bangsa : Cucurbitales 

Suku  : Cucurbitaceae  

Marga : Momordica 

Jenis  : Momordica charantia L. (Tati, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pare (Momordica charantia L.) ( Anto, 2014).
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2. Morfologi Buah Pare (Momordica charantia L.) 

 

Buah pare (Momordica charantia L) merupakan tumbuhan annual 

parenial, liana (menjalar atau memanjang), buah pare memiliki bau yang 

tidak enak.  Pare dapat tumbuh di dataran rendah, tegalan, tumbuh liar di 

tanah dan sebagai tanaman budidaya perkebunan untuk diambil buahnya 

(Sudarsono dan Subagus, 2002). 

 

Buah pare memiliki bentuk yang bulat, memanjang dan bergerigi pada 

permukaan nya, buah berwarna hijau dan menjadi oranye ketika masak 

dan menjadi 3 katub, buah ini memiliki banyak biji yang berwarna 

coklat, pipih dan keras.  Pada batang pare berbentuk segi 5 dengan warna 

hijau tua, bergerigi kasar hingga berlekuk menyirip sedangkan pada 

daunnya, daun tunggal, bertangkai dan letaknya berseling, berbentuk 

bulat panjang, dengan panjang 3,5 - 8,5 cm, lebar 4 cm, berbagi menjari 

5-7, pangkalnya berbentuk jantung, serta warnanya hijau tua.  Daun pare 

yang tumbuh liar disebut dengan daun tundung (Rukmana, 1997).  

 

Bunga merupakan bunga tunggal, bunga berumah satu, memiliki tangkai 

panjang, mahkota berwarna kuning.  Buah pare rasanya sangat pahit, 

pertumbuhan nya sangat memerlukan sinar matahari.  Perbanyakan atau 

budidaya pare dapat dilakukan dengan penanaman melalui biji, dalam  
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kurun waktu kurang lebih 3 bulan tanaman sudah menghasilkan buah 

(Sastrapradja, 1977). 

 

3.  Kandungan Senyawa Buah Pare  

 

Buah pare mengandung albuminoid, karbohidrat, zat warna, 

hydroxytryptamine, vitamin A, vitamin B dan vitamin C. Per 100 gr 

bagian buah yang dapat dimakan mengandung 29 kilo kalori; 1,1 gr 

protein; 0,3 gr lemak; 6,6 gr karbohidrat; 45 mg kalsium; 64 mg fosfor; 

1,4 mg besi; 180 s.l. nilai vit A; 0,08 mg vit B1; 52 mg vit C dan 91,2 gr 

air.5,11 Selain itu juga mengandung saponin, flavonoid, polifenol, 

alkaloid, triterpenoid / steroid, momordisin, glikosida cucurbitacin, 

charantin, asam butirat, asam palmitat, asam linoleat, asam stearat, 

momorkarin, momordisilin, momordisinin, momordin, karantin, karin, 

kriptoxantin, diosgenin, asam elaeostearat, eritrodiol, asam galakturonat, 

asam gentisik,goyaglikosida dan goyasaponin, asam kafeat dan asam 

ferulat, fisetin dan isoramnetin (Aulya, 2012). 

Ekstrak etanol pare berdasarkan hasil uji fitokimia mengandung 

flavonoid, Saponin, Alkaloid dan Glikosida (Aulya, 2012). 

1. Saponin bersifat sitotoksik terhadap sel terutama sel yang sedang 

mengalami perkembangan. 

2.  Flavonoid menghambat sejumlah proses perkembangan sel di dalam 

tubuh melalui penghambatan sejumlah reaksi enzimatik  

(Nurliani, 2007). 
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3.  Alkaloid dari tanaman dapat menyebabkan berhentinya pembelahan 

mitosis zigot maupun embrio pada stadium metafase (Wurlina, 2006) 

4. Flavonoid, saponin dan alkaloid dalam daun pare berfungsi sebagai 

antimikroba dengan cara menghancurkan permeabilitas dinding sel 

(Santoso, dkk., 2012).  

5. Glikosida dalam daun, buah dan biji pare merupakan glikosida 

triterpenoid yang dikenal dengan momordikosida atau momordisin, 

suatu senyawa yang bersifat sitotoksik (Fitriawati, 2001).  Glikosida 

lainnya dalam tanaman pare menurut Paul & Raychaudhuri (2010), 

diantaranya adalah momorkarin, momordenol, momordisilin, 

momordisinin, momordin, karantin, kukurbitin dan kukurbitasin 

merupakan  senyawa yang menghambat sintesis protein dan 

menginduksi apoptosis sel (Shukla, dkk., 2012). 

 

4. Kegunaan Tumbuhan Pare 

 

Kegunaan tumbuhan pare yaitu sangat beragam.  Buah pare dikatakan 

juga sebagai obat pada saluran pencernaan dan membantu 

menyembuhkan dispepsia dan konstipasi.  Buah pare digunakan sebagai 

obat tradisional untuk penyakit-penyakit saluran pencernaan, dan 

ekstraknya juga mempunyai aktivitas melawan cacing nematoda 

Caenorhabditis elegans secara in vitro.  Buah pare banyak digunakan 

secara tradisional di Asia sebagai pencegah dan obat untuk penyakit 

malaria.  Di Guyana, buah pare direbus dan dimasak dengan bumbu   
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dan bawang.  Makanan yang populer ini dikenal sebagai corilla dan 

merupakan pencegah malaria.  Pengujian di laboratorium juga telah 

memastikan bahwa spesies-spesies buah pare memiliki aktivitas 

antimalaria.  Uji laboratorium menunjukkan bahwa senyawa-senyawa di 

dalam buah pare mungkin efektif untuk menangani infeksi Human 

Immunodeficiency Virus (HIV).  Pada HIV, konsumsi buah pare akan 

memperlambat perkembangan virus HIV pada orang yang terinfeksi.  

Buah pare mencegah atau melawan diabetes mellitus tipe 2      

( Lolitkar dan Rao, 2004 ). 

 

Sifat kimiawi pare adalah rasanya yang pahit dan sifatnya yang dingin. 

Efek farmakologis pare dapat mempengaruhi jantung, hati, dan paru. 

Berkhasiat anti radang (Dalimartha, 2009). 

 

Mengekstraksi suatu zat dari tumbuhan, yang mereka beri nama karantin, 

dimana zat ini memiliki efek hipoglikemik pada kelinci normal dan 

kelinci yang terkena diabetes.  Pendapat lain menyatakan bahwa zat 

tersebut hanya aktif pada kelinci yang terkena diabetes, diisolasi oleh 

Visarata dan Ungsurungsie pada tahun 1981.  Buah pare meningkatkan 

sensitifitas insulin.  Pada tahun 2007, suatu studi oleh Departemen 

Kesehatan Filipina menyatakan bahwa konsumsi dosis harian buah pare 

sebesar 100 mg/kg berat badan setara dengan 2.5 mg/kg dari obat 

antidiabetes glibenklamid yang diminum dua kali sehari.  Buah pare juga 

mengandung lektin yang memiliki aktivitas seperti insulin.  Lektin ini  
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 menurunkan konsentrasi glukosa darah dengan bekerja pada jaringan 

periferal, dan sama seperti efek insulin pada otak.  Buah pare, telah 

diteliti dapat menginduksi apoptosis dari sel leukimia secara in vitro.  

Buah pare juga digunakan secara tradisional untuk menyembuhkan 

disentri, kolik, demam, luka bakar, nyeri pada menstruasi dan beberapa 

senyawa-senyawa yang diisolasi di dalam buah pare memiliki efek  

a. Pada saluran pencernaan  

b. Efek antihelmintik 

c. Efek antimalaria  

d. Efek antivirus  

e. Efek antidiabetes. 

f. Efek antikanker  

g. Kegunaan pada kulit juga digunakan untuk mengontrol kelahiran 

h. Sebagai antioksidan  

 

Ekstrak buah pare yang direbus menunjukkan aktivitas antioksidan.  

Ekstrak dari buah pare menunjukkan perbedaan penting dalam aktivitas 

menangkap radikal bebas antara ekstrak yang diperoleh dengan maserasi 

dingin dengan ekstrak yang diperoleh dengan cara panas, karena adanya 

perubahan pada komposisi kimia tumbuhan selama proses pemanasan, 

yang kemudian meningkatkan jumlah komponen antioksidan 

 (Anonim, 2006).
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5. Rumus Kimia Momordikosida K dan L 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Rumus Bangun  Momordikosida K dan L 

(Sumber: Okabe, dkk., 1982) 

 

(Okabe, 19982 ) mulai mengkarakterisasi dan  mengisolasi bahan yang 

terkandung dalam ekstrak pare, bahwa bahan yang terkandung termasuk kedalam 

senywa triterpen, yang dinamakan momordikosida A dan B.  Momordikosida A 

mempunyai rumus kimia A( C42H72O15 )dengan  titik lebur  181
0
C – 187

0
C 

sedangkan momordikosida B (C47H80O19) dengan  titik lebur 238
0
C-240

0
C. 

Selanjutnya Okabe juga berhasil mengisolasi momordikosida utama yang terdapat 

di dalam buah pare, yaitu  jenis  K (C37H58O9) dengan titik lebur 236-232
0
C dan  

jenis L  (C36H58O9) dengan  titik lebur 227-232 
0
C. Senyawa momordikosida 

terbentuk dari kristal jarum  secara fisik dan  mempunyai rasa pahit. 

 



 
 

 
 

 

 

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember  2016 - Januari 2017 

bertempat di Laboratorium Zoologi Jurusan Biologi FMIPA Universitas 

Lampung untuk pemeliharaan dan perlakuan hewan uji. Untuk 

pembuatan ekstrak buah pare dilakukan di Laboratorim Kimia Organik 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang mencit 

beserta penutup yang terbuat dari kawat sebanyak 20 unit, wadah 

pakan mencit, botol minum mencit, sonde lambung yang dihubungkan 

dengan alat suntik digunakan untuk pemberian ekstrak secara oral, 

mikropipet untuk mengambil ekstrak buah pare, gelas ukur, jangka 

sorong sebagai alat ukur, milimeter blok sebagai alat ukur, 

seperangkat alat bedah, kertas label, kamera, botol film sebagai tempat 

penyimpanan fetus
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2. Bahan 

Bahan yang digunakan adalah 20 ekor mencit betina dan 20 ekor 

mencit jantan berumur 3- 4 bulan dengan berat sekitar 20-30 gram, 

sekam padi sebagai alas kandang mencit, pelet sebagai pakan mencit, 

air minum mencit, ekstrak buah pare, aquabides, kloroform, kapas, 

alkohol 95%, dan alkohol bertingkat. 

 

C. . Pelaksanaan Penelitian 

 

1. Persiapan Kandang dan Hewan Uji 

 

Kandang mencit yang digunakan 20 unit beserta penutupnya 

dibersihkan menggunakan alkohol dan diberi alas berupa sekam padi.  

Sebanyak 20 ekor mencit jantan dan 20 ekor mencit betina disiapkan 

dalam kondisi yang fertil, berumur 10 minggu, dan berat sekitar 30 

gram.  Kemudian mencit diaklimatisasi selama 1 minggu dengan 

diberi pakan berupa pelet dan air minum setiap harinya.  Tujuan dari 

aklimatisasi agar mencit dapat menyesuaikan dengan lingkungan 

sekitar.  Penentuan besarnya sampel ditentukan berdasarkan rumus 

Frederer (1977), yaitu t (n-1) ≥15.  Sehingga setiap perlakuan terdiri 

dari 5 ekor mencit betina yang bunting, yaitu 5 ekor mencit betina 

bunting tanpa perlakuan (kontrol), 5 ekor mencit betina bunting 

dengan perlakuan 22,5 mg/ 30 grBB dalam 0,3 ml aquabides, 5 ekor 

mencit betina bunting dengan perlakuan 30 mg/30 grBB dalam 0,3ml  
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aquabides, dan 5 ekor mencit betina bunting dengan perlakuan 37,5 

mg/30 grBB dalam 0,3ml aquabides. 

 

2. Persiapan dan Pembuatan Ekstrak  Buah Pare  

 

Pada penelitian ini untuk mendapatkan ekstrak daging buah pare  

digunakan metode evaporasi.  Daging buah pare dibersihkan, dicuci, 

dan dijemur (tanpa sinar matahari) hingga kering (oven).  Setelah 

kering daging buah pare kemudian digiling hingga menjadi serbuk.  

Kemudian dilakukan maserasi dengan cara merendam 500 gram 

serbuk daging buah pare dalam 5 liter larutan etanol selama 24 jam.  

Kemudian disaring menggunakan kertas saring (Susilawaty dan 

Hermansyah, 2015).  Cairan hasil saringan tersebut kemudian 

dipekatkan dengan cara evaporasi menggunakan alat rotary 

evaporator selama 4 jam dengan suhu 50
o
C dan tekanan 120 atm.  

Kemudian didapatkan ekstrak daging buah pare sebanyak ± 200ml. 

 

Metode ini digunakan karena senyawa flavonoid mudah larut dalam 

air.  Oleh karena itu senyawa ini berada dalam ekstrak air tumbuhan.  

Flavonoid diekstrak baik memakai metanol, etanol, dan aseton 

 (Robinson, 1991).  Isolasi senyawa flavonoid dari buah pare secara 

maserasi menggunakan pelarut etanol 98% (Waluyantana, 1995)
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3. Proses Kopulasi Mencit 

 

Satu ekor mencit betina disatukan secara alami dengan satu ekor 

mencit jantan dalam satu kandang kemudian diberi pakan berupa pelet 

dan air minum.  Proses persetubuhan mencit jantan dan betina untuk 

tujuan fertilisasi atau disebut dengan kopulasi mencit ini terjadi pada 

sore menjelang petang.  Hal ini disebabkan proses kopulasi mencit 

terjadi pada fase estrus, dimana fase estrus dimulai antara pukul 

16.00-22.00 WIB (Mangkoewidjojo dan Smith, 1988). 

 

4. Pembuktian Mencit Bunting 

 

Pada keesokan pagi setelah mencit betina dan jantan disatukan, 

dilakukan pengamatan di daerah vagina pada mencit betina.  Sumbat 

vagina (copulatory plug atau vagina plug) yaitu sumbat kekuningan 

pada vagina yang merupakan campuran sekret betina dengan ejakulat 

jantan yang mengeras.  Apabila ditemukan sumbat vagina, maka 

mencit dinyatakan telah melakukan kopulasi dan dihitung sebagai 

kehamilan hari ke-0 (Silvia, 2011).  Selain dilihat dari adanya sumbat 

vagina, kehamilan mencit juga dapat diketahui dengan cara 

mengangkat ekstrimitas depan mencit dan dilihat apakah kelenjar 

mammae turun, apabila turun maka mencit dinyatakan bunting.  

Selama kebuntingan, kelenjar mammae mengalami perkembangan dan 

perubahan morfologi untuk mempersiapkan laktasi saat melahirkan  
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(Leeson, 1986).  Mencit betina yang dinyatakan terbukti kopulasi, 

dipelihara dalam kandang tersendiri terpisah dari mencit yang jantan. 

 

5. Pemberian Perlakuan 

 

Pemberian ekstrak buah pare dilakukan dengan cara dicekok (secara 

oral) menggunakan alat sonde lambung mulai dari kebuntingan hari ke 

6 sampai ke 17 (Silvia, 2011).  Pada pemberian ekstrak buah pare 

pada mencit dengan cara oral atau dicekok, penelitian ini 

menggunakan aquabides sebagai kontrol (Yurijuly, 2012) sehingga 

persentase yang digunakan adalalah 1%.  Mencit Hewan uji yang 

digunakan dalam penelitian adalah mencit dengan berat sekitar 30 

gram, sehingga rumus perhitungan yang digunakan untuk volume 

aquabides yaitu: 

Volume pemberian  =  Berat X persen pemberian 

    =  30 gram X 1% 

=  30 gram X(1 ml/100 gram) 

=  0,3 ml 

Hasil observasi LD50 pada buah pare, yaitu pada mencit 25 mg/25g 

=(25 mg X 1000)/25 g = 1000 mg/kb BB  Maka diperoleh bahwa 

LD50 pada mencit yaitu 1000 mg/Kg BB. (Sutyarso, 1980) 

 

Berdasarkan penelitian (Rosita, 2005) dengan dosis 2800 mg/Kg BB 

menunjukan ekstrak buah pare memberikan efek teratogenik dengan 
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demikian dosis yang dipilih dalam penelitian ini adalah dimodifikasi 

yaitu Kontrol,0,3 aquabides, P1 22,5 mg/30 grBB, P2 30 mg/30 grBB, 

P3 37,5 mg/30 grBB. Dengan berat mencit yang digunakan 30 gram, 

maka pada kebuntingan 6 sampai 17 mencit yang bunting diberikan 

dosis perlakuan sebagai berikut: 

A. Kontrol diberi 0,3 ml aquabides (K) 

B. Dosis 22,5  mg/30 grBB dalam 0,3 ml aquabides (P1) 

C. Dosis 30 mg/30 grBB dalam 0,3 ml aquabides (P2) 

D. Dosis 37,5 mg/30 grBB dalam 0,3 ml aquabides (P3) 

 

6. Pengamatan 

 

Pembedahan terhadap mencit betina dilakukan dengan menggunakan 

seperangkat alat bedah pada kebuntingan hari ke 17.  Seluruh mencit 

baik dari kelompok kontrol maupun perlakuan dibius menggunakan 

kloroform.  Mencit dibedah dan fetus di keluarkan dari uterus, 

kemudian dibersihkan dengan air mengalir.  Selanjutnya dilakukan 

pengamatan terhadap parameter yang telah ditentukan.  Parameter 

yang diukur adalah penurunan panjang yaitu panjang kranium, 

panjang sternum, panjang ekor, panjang ruas-ruas tubuh fetus yang 

meliputi panjang ekstrimitas depan, panjang ekstrimitas belakang, 

dengan menggunakan jangka sorong 
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7. Rancangan Percobaan 

 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap dengan 4 perlakuan dan masing-masing 

perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali.  Dalam penelitian 

ini terdapat 20 ekor mencit yang dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 1 

kelompok sebagai kontrol dan 3 kelompok sebagai perlakuan. 

Berikut merupakan susunan rancangan percobaan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Susunan Rancangan Percobaan 

 

Keterangan : 

P = Perlakuan yang digunakan (P1; P2; P3) 

K = Kontrol (K)  

U = Ulangan (U1,U2,U3,U4,U5). 

8. Analisis Data 

 

Data hasil penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan efek 

yang ditimbulkan antar perlakuan, maka data akan diolah secara  
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P3U2 
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P1U2 
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statistik dengan menggunakan analisis varian (ANOVA).  Apabila 

terdapat perbedaan yang nyata, maka akan dilakukan uji lanjut dengan 

uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf 5%. 

9. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 9. Diagram Alir Penelitian  

 

Persiapan penelitian 

Persiapan kandang 

Pembuatan ekstrak daging buah pare 

Perlakuan dengan ekstrak daging buah pare 

Pembedahan dan pengamatan malformasi pada bagian-

bagian tubuh fetus mencit 

Analisis Data 

Penyusunan Laporan 



 
 

 
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemberian 

ekstrak buah pare pada mencit hamil menyebabkan: 

1. Penurunan panjang kranium pada dosis 30 mg/30 grBB dan penghambatan 

pembentukan tulang (osifikasi) karena efek sitotoksik. 

2.  Penurunan panjang sternum pada dosis 30,5 mg/30 grBB dan 

penghambatan pembentukan tulang (osifikasi) disebabkan efek sitotoksik.  

3. Penurunan panjang ekor pada dosis 37 mg/30 grBB dan penghambatan 

pembentukan tulang (osifikasi) disebabkan efek sitotoksik. 

4. Penurunan panjang ekstrimitas depan pada dosis 37 mg/30 grBB dan 

penghambatan pembentukan tulang (osifikasi) disebabkan efek sitotoksik 

5. Penurunan panjang ekstrimitas belakang pada dosis 37 mg/30 grBB dan 

penghambatan pembentukan tulang (osifikasi) disebabkan efek sitotoksik.
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B. Saran 

Perlu dilakukan lagi suatu uji lanjut dengan menggunakan dosis yang  

     berbeda untuk mengetahui lebih jelas pengaruh buah pare sebagai 

panduan bagi wanita khususnya ibu hamil terhadap fisiologis fetus 

yang meliputi kelainan ginjal, hati, kardiovaskular, sistem rangka.
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