
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merokok merupakan salah satu gaya hidup masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap

kesehatan manusia. Seseorang yang telah lama merokok mempunyai prevalensi tinggi

terhadap beberapa penyakit seperti atherosclerosis dan Chronic Obstructive Pulmonary

Disease (COPD) dengan dampak sistemik yang signifikan (Yanbaeva et al, 2007).

Penyakit yang ditimbulkan karena merokok tersebut membunuh satu dari sepuluh orang

dan menyebabkan kematian sekitar 4 juta orang per tahun. Merokok dapat menyebabkan

kematian hingga 1 dari 6 orang, apabila hal tersebut terus menerus berlangsung hingga

2030 (Rehane, 2006).

Indonesia menduduki urutan tertinggi ke-5 berdasarkan tingginya populasi dan konsumsi

rokok di dunia setelah Cina, Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang dengan perkiraan

konsumsi 220 milyar batang pada tahun 2005 (Depkes RI, 2010). Persentase merokok

Indonesia sendiri mancapai 24,2% pada orang dewasa dan 25,3% pada remaja dari

keseluruhan populasi (WHO, 2003).

Penyebab utama kematian yang berhubungan dengan rokok adalah kanker, penyakit

kardiovaskuler dan penyakit paru seperti bronkitis, empisema, COPD dan pneumonia,



jadi kematian yang berhubungan dengan rokok adalah sebagai penyebab kematian nomor

satu (McEwen, 2007).

Asap rokok mengandung radikal bebas dalam jumlah yang sangat tinggi. Radikal bebas

merupakan atom atau molekul yang sifatnya tidak stabil sehingga untuk memperoleh

pasangan elektron senyawa ini bersifat sangat reaktif dan merusak jaringan. Radikal

bebas tersebut dapat menginaktivasi α1-anti trypsin. Hambatan α1-anti trypsin

menyebabkan elastase berkurang dan terjadilah degradasi jaringan elastis paru (Nikki,

1997).

Kelainan paru akibat radikal bebas pada rokok akan menyebabkan kelainan pada saluran

pernafasan, mulai dari trakea, bronkus dan bronkiolus sampai pada alveoli paru.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kristianti, didapat kelainan akibat radikal

bebas pada pemaparan asap rokok subkronik berupa rusaknya silia pada permukaan epitel

bronkus dan bronkiolus, adanya metaplasia epitel, hiperplasi kelenjar, dan terjadi

peningkatan sel-sel radang (Kristianti, 2004).

Pada penelitian lain didapatkan pula bahwa perokok mempunyai kadar marker inflamasi

lebih tinggi seperti leukosit, C-reactive protein (CRP), dan fibrinogen daripada mereka

yang tidak pernah merokok (Wannamethee et al, 2005). Efek biokimia yang dihasilkan

pada penghentian merokok juga memperlihatkan adanya penurunan inflamasi dengan

parameter jumlah leukosit dan neutrofil absolut yang menurun (Abel et al, 2005).

Penelitian pada tikus Wistar jantan yang diberi paparan asap rokok selama 2 jam setiap

hari selama 2 minggu juga ditemukan adanya inflamasi jalan nafas yang ditandai dengan



meningkatnya jumlah neutrofil, limfosit, makrofag pada cairan bronkoaveolus dan

jaringan peribronkial. Pada penelitian yang dilakukan oleh Suryani and Johan pada tahun

2011 menunjukkan adanya peningkatan jumlah leukosit dan neutrofil pada pada tikus

wistar yang dipapari asap rokok selama  2 minggu dengan dosis 1 batang rokok per hari

(Yoshihiko et al, 2005).

Jumlah marker inflamasi yang meningkat akan menyebabkan suatu inflamasi sistemik

pada perokok, dan juga dihubungkan dengan terjadinya disfungsi endotel yang berperan

pada kejadian penyakit kardiovaskuler dan pogresi atherosclerosis. Suatu respon adanya

inflamasi sering kali umumnya diukur dari jumlah leukosit dan jenisnya (Opdenakker et

al, 1998).

Jumlah leukosit yang tinggi erat hubungannya dengan tingginya angka mortalitas akibat

penyakit kardiovaskuler terutama sindrom jantung koroner akut (Haim et al, 2004).

Leukosit dan neutrofil dinyatakan sebagai marker independen untuk prognosis penyakit

kardiovaskuler iskemik sehingga jumlah leukosit dan neutrofil yang tinggi

mengakibatkan prognosis buruk terhadap penyakit tersebut (Coller, 2005).

Neutrofil dikenal sebagai sel mediator inflamasi utama yang mempunyai mekanisme

regulasi dalam mengontrol ekspresi molekul adesi dan migrasi pada daerah inflamasi.

Neutrofil dilaporkan sebagai penginduksi stres oksidatif dan inflamasi pada perokok yang

dihubungkan dengan disfungsi endotel dan perkembangan atherosclerosis (Sela et al,

2002).

Antioksidan sudah dikenal sejak beberapa dasawarsa lalu untuk melawan suatu radikal

bebas. Antioksidan dinyatakan sebagai senyawa yang secara nyata dapat memperlambat



oksidasi (Trilaksani, 2005). Di dalam tubuh sudah terdapat enzim yang dapat menangkal

radikal bebas, namun bila jumlah radikal bebas berlebihan, seperti pada perokok, tubuh

memerlukan antioksidan dari luar untuk menangkal radikal bebas. Antioksidan alami

semakin diminati saat ini karena mempunyai tingkat keamanan yang lebih baik

dibandingkan dengan antioksidan sintetik (Edyson, 2003).

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa biji jintan hitam mengandung 36-38% fixed oil

dan 0,4-2,5% essensial oil. Essensial oil jintan hitam mengandung timokuinon, alkaloid

dan saponin (Ali and Blunden, 2003). Senyawa alkaloid bersifat detoksifikasi yang dapat

menetralisir racun di dalam tubuh, sedangkan flavonoid memiliki aktivitas farmakologik

sebagai antiinflamasi, analgetik, antidiare, antitumor, antioksidan dan imunostimulan.

Jintan hitam juga berperan sebagai protektor hepar dari induksi beberapa bahan toksik

(Alsaif, 2007; farrag et al, 2007 and Gilani et al, 2004) serta sering digunakan sebagai

obat antikanker. Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya antioksidan yang terkandung

di dalam jintan hitam (Shafi et al., 2009).

Mekanisme potensial yang terjadi akibat  merokok yang mengandung radikal bebas dapat

menyebabkan disfungsi endotel dan atherosclerosis adalah kemungkinan lewat stres

oksidatif dan inflamasi sistemik. Nigella sativa mempunyai aktivitas antioksidan dan

antiinnflamasi yang diharapkan dapat menurunkan stres oksidatif dan inflamasi yang

terjadi pada tikus yang dipapar asap rokok.



Oleh karena itu, peneliti ingin melihat efek pemberian ekstrak jintan hitam (Nigella

sativa) terhadap nilai absolut neutrofil pada tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur

Sprague dawley yang dipapari asap rokok. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

digunakan sebagai dasar teori dalam upaya perlindungan terhadap efek asap rokok.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dibuat rumusan masalah penelitian ini yaitu

apakah terdapat efek pemberian ekstrak jintan hitam (Nigella sativa) terhadap nilai

absolut neutrofil pada tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur Sprague dawley yang

dipapari asap rokok?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui efek pemberian ekstrak jintan hitam (Nigella sativa) terhadap nilai

absolut neutrofil pada tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur Sprague dawley

yang dipapari asap rokok.

2. Tujuan Khusus



a. Mengetahui efek paparan asap rokok terhadap nilai absolut neutrofil tikus putih

(Rattus norvegicus) jantan galur Sprague dawley.

b. Mengetahui perbandingan nilai absolut neutrofil antara kelompok tikus yang

dipapari asap rokok dan diberi ekstraks jintan hitam dengan kelompok tikus yang

hanya dipapari asap rokok.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti

Peneliti dapat mengetahui efek pemberian ekstrak jintan hitam (Nigella sativa)

terhadap nilai absolut neutrofil pada tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur

Sprague dawley yang dipapari asap rokok.

2. Manfaat bagi masyarakat

Dapat memberi informasi kepada masyarakat tentang penggunaan jintan hitam

sebagai salah satu upaya perlindungan terhadp efek negatif paparan asap rokok.

3. Manfaat bagi peneliti lain

Dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori



Asap rokok yang masuk ke dalam paru dapat menstimulasi makrofag alveolar yang

merupakan sumber utama dari mediator pro inflamasi. Stimulasi tersebut menyebabkan

peningkatan produksi Tumour Necrosis Factor-α (TNF-α), Interleukin (IL)-1, IL-6, IL-8,

dan haematopoietik growth factors seperti granulocyte-macrophage colony-stimulating

factor (GM-CSF) dan granulocyte colony stimulating factor (G-CSF) (Bratawidjaja and

Rengganis, 2009).

Peningkatan jumlah sitokin yang bersirkulasi tersebut bertanggung jawab terhadap

stimulasi sumsum tulang yang diinduksi oleh inflamasi paru- paru. IL-8, GM-CSF, dan

IL-6 masing- masing menstimulasi sumsum tulang dan menjadi mediator terjadinya

inflamasi sistemik (Patterson et al, 2002). Neutrofil dikeluarkan dari sumsum tulang oleh

induksi IL-6 dan GM-CSF. Sitokin IL-8 juga merupakan penyebab dari terjadinya

neutrofilia pada perokok (Suwa et al, 2000).

Kandungan timokuinon dan nigelon dalam minyak jintan hitam berguna untuk

mengurangi reaksi radang melalui aktivitas antioksidan (El Dakhakhny et al, 2002).

Mekanisme antiradang lainnya dari timokuinon adalah dengan menghambat pembentukan

mediator peradangan seperti leukotrien pada leukosit (Mansour and Tornhamre 2004.,

Hoque et al, 2005).



Keterangan :

: Memicu

: Menghambat

Peningkatan produksi sitokin

Aktivasi makrofag alveolar

Asap rokok

Stress oksidatif

Radikal bebas

Ekstrak Jintan hitam

TNF-α IL- 1 IL-6 IL-8 GM-CSF GCSF

Stimulasi sumsum tulang

neutrofilia

leukositosis



Gambar 1. Kerangka Teori Efek Pemberian Jintan hitam terhadap nilai absolut

neutrofil.

F. Kerangka Konsep

Gambar 2. Kerangka Konsep Efek Pemberian Ekstrak Jintan Hitam (Nigella sativa) terhadap

Nilai Absolut Neutrofil pada Tikus Putih (Rattus norvegicus) Jantun Galur Sprague dawley

yang Dipapari Asap Rokok.

G. Hipotesis

Pemberian ekstrak jintan hitam (Nigella sativa) memiliki efek terhadap nilai absolut

neutrofil pada tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur Sprague dawley yang  dipapari

asap rokok.
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