
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Paparan Asap Rokok

1. Kandungan Asap Rokok

Komponen asap rokok yang dihisap oleh perokok terdiri dari bagian gas (85%) dan

bagian partikel (15%). Rokok mengandung kurang lebih 4.000 jenis bahan kimia,

dengan 40 jenis di antaranya bersifat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker), dan

setidaknya 200 diantaranya berbahaya bagi kesehatan. Racun utama pada rokok

adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida (Crofton, 2002). Zat-zat beracun yang

terdapat dalam rokok antara lain adalah sebagai berikut :

a. Nikotin

Komponen ini paling banyak dijumpai di dalam rokok. Nikotin merupakan

alkaloid yang bersifat stimulan dan pada dosis tinggi bersifat racun. Zat ini hanya

ada dalam tembakau, sangat aktif dan mempengaruhi otak atau susunan saraf

pusat, menyempitkan pembuluh perifer, dan juga memiliki karakteristik efek

adiktif dan psikoaktif (Sitepoe, 2000).

b. Karbon Monoksida (CO)



Gas karbon monoksida (CO) adalah sejenis gas yang tidak memiliki bau. Unsur

ini dihasilkan oleh pembakaran yang tidak sempurna dari unsur zat arang atau

karbon. Gas karbon monoksida bersifat toksik. Gas CO yang dihasilkan sebatang

rokok dapat mencapai 3-6%, sedangkan CO yang dihisap oleh perokok paling

rendah sejumlah 400 ppm (parts per million) sudah dapat meningkatkan kadar

karboksihemoglobin dalam darah sejumlah 2-16% (Sitepoe, 2000).

c. Tar

Tar adalah senyawa polinuklin hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik.

Tar dapat merusak sel paru karena dapat lengket dan menempel pada jalan nafas

dan paru-paru sehingga mengakibatkan terjadinya kanker. Pada saat rokok

dihisap, tar masuk kedalam rongga mulut sebagai uap padat asap rokok, setelah

dingin akan menjadi padat dan membentuk endapan berwarna coklat pada

permukaan gigi, saluran pernafasan dan paru-paru. Pengendapan ini bervariasi

antara 3-40 mg per batang rokok, sementara kadar tar dalam rokok berkisar 24-45

mg. Pada rokok yang menggunakan filter dapat mengalami penurunan 5-15 mg.

Efek karsinogenik tetap bisa masuk dalam paru-paru walaupun rokok diberi filter,

yaitu hirupan pada saat merokok dalam, menghisap berkali-kali dan jumlah rokok

yang dihisap banyak (Sitepoe, 2000).

d. Timah Hitam (Pb)

Pb yang dihasilkan oleh sebatang rokok sebanyak 0,5 ug. Satu bungkus rokok

berisi 20 batang yang habis dihisap dalam satu hari akan menghasilkan 10 ug,

sementara ambang batas bahaya timah hitam yang masuk ke dalam tubuh adalah

20 ug per hari (Sitepoe, 2000).



e. Amoniak

Amoniak merupakan gas yang tidak berwarna yang terdiri dari nitrogen dan

hidrogen. Zat ini baunya tajam dan sangat merangsang. Racun yang terdapat pada

ammonia sangat keras sehingga jika masuk sedikit saja ke dalam peredaran darah

maka akan mengakibatkan seseorang dapat pingsan atau koma (Sitepoe, 2000).

f. Hidrogen Sianida (HCN)

Hidrogen sianida merupakan sejenis gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan

tidak memiliki rasa. Zat ini merupakan zat yang paling ringan, mudah terbakar

dan sangat efisien untuk mengganggu pernapasan dan merusak saluran

pernapasan. Sianida adalah salah satu zat yang mengandung racun yang sangat

berbahaya. Sianida dalam jumlah kecil yang dimasukkan langsung ke dalam tubuh

dapat mengakibatkan kematian (Sitepoe, 2000).

g. Nitrous Oxide

Nitrous oxide merupakan sejenis gas yang tidak berwarna. Nitrous oxide yang

terhisap dapat menyebabkan hilangnya keseimbangan dan menyebabkan rasa sakit

(Sitepoe, 2000).

h. Fenol

Fenol adalah campuran dari kristal yang dihasilkan dari distilasi beberapa zat

organic seperti kayu dan arang, serta diperoleh dari tar arang. Zat ini beracun dan

membahayakan karena terikat ke protein dan menghalangi aktivitas enzim

(Sitepoe, 2000).



2. Bahaya Asap Rokok Bagi Kesehatan

Merokok telah diketahui dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Gangguan

kesehatan ini dapat disebabkan oleh nikotin yang berasal dari asap perokok aktif dan

asap perokok pasif. Gangguan kesehatan yang ditimbulkan dapat berupa bronchitis

kronis, emfisema, kanker paru- paru, laring, mulut, faring, esofagus, kandung kemih,

penyempitan pembuluh nadi dan lain- lain (Susanna et al, 2003). Rusaknya paru

sebagai target utama dan langsung terkena asap rokok dapat dijelaskan dengan adanya

paparan agen kimia di dalam asap rokok, namun efek yang menyebabkan penyakit

kronik pada sistem organ lain kemungkinan adalah hasil pajanan secara tidak

langsung (Yanbaeva et al, 2007).

Merokok juga merupakan salah satu faktor risiko utama terhadap penyakit

kardiovaskuler. Mekanisme potensial yang disebabkan merokok terhadap penyakit

kardiovaskuler meliputi gangguan homeostasis, abnormalitas lipid, dan disfungsi

endotel (Wannamethee et al, 2005). Mekanisme inflamasi memegang peranan penting

pada perkembangan atherosclerosis. Efek lokal maupun sistemik dari paparan asap

rokok dapat dijelaskan melalui mekanisme stres oksidatif dan inflamasi (Pearson et al,

2003).

3. Hubungan Asap Rokok terhadap Stres Oksidatif

Stres oksidatif dapat dilihat dari beberapa penanda yang berbeda, salah satunya

dengan pengukuran langsung agen oksidatif seperti produksi Reactive Oxygen Species

(ROS) pada darah perifer, atau dengan efek stres oksidatif pada target molekul



(produk lipid peroksida dan protein teroksidasi), atau respon kapasitas antioksidan

dalam plasma (Yanbaeva et al, 2007).

Radikal bebas dari asap rokok menyebabkan peroksidasi dari asam lemak ganda tak

jenuh membrane sel yang memperkuat stres oksidatif selama merokok. Paparan bahan

kimia oksidan dalam asap dikaitkan dengan penurunan tingkat antioksidan endogen

dalam kompartemen sistemik. Sejumlah penelitian telah melaporkan bahwa merokok

mengakibatkan rendahnya konsentrasi antioksidan dalam plasma. National Health

and Nutrition Examination Survey (NHANES) yang ke-3 dan studi lainnya

melaporkan bahwa perokok mempunyai kadar vitamin C, α-karoten, β-karoten, β-

cryptoxanthin, melatonin, α-tokoferol, dan lutein/zeaxanthin lebih rendah secara

signifikan (Wei, 2001).

Glutasion Sulfur Hidroksil (GSH) adalah antioksidan utama yang digunakan untuk

mengubah peroksida menjadi asam lemak hidroksil tidak beracun dan untuk

mempertahankan vitamin C dan E yang berkurang bentuk fungsionalnya. Asap rokok

berisi ROS yang mengoksidasi GSH menjadi bentuk disulfide, sehingga menurunkan

jumlah GSH dalam plasma dan terjadi ketidakseimbangan oksidan dan antioksidan

pada perokok yang mengakibatkan stres oksidatif sistemik (Moriarty et al, 2003).

Aktivasi sel dan peningkatan mediator inflamasi pada sirkulasi seperti protein fase

akut dan sitokin proinflamasi merupakan karakteristik dari inflamasi sistemik. Respon

inflamasi sistemik ditandai oleh stimulasi dari sistem hematopoiesis, khususnya

sumsum tulang dalam menghasilkan dan mengeluarkan leukosit dan platelet pada

sirkulasi. Banyak studi telah menunjukkan bahwa merokok dalam jangka panjang



meningkatkan jumlah total leukosit, terutama jumlah polymorphonuclear neutrophil

(PMN) pada sirkulasi darah (Suwa et al, 2000).

4. Hubungan Asap Rokok terhadap Leukositosis dan Neutrofilia

Peningkatan jumlah leukosit pada darah perifer disebut leukositosis. Paparan asap

rokok kronis menghasilkan kenaikan jumlah leukosit perifer 20-25% dibandingkan

orang yang tidak merokok. Peningkatan jumlah ini berhubungan dengan penurunan

fungsi paru (Van Eeden and Hogg, 2000). Respon inflamasi pada perokok tidak hanya

ditandai dengan peningkatan jumlah sel leukosit yang bersirkulasi tetapi juga dengan

perubahan seperti neutrofil, limfosit, dan monosit dibandingkan orang yang tidak

merokok (Lavi et al, 2007). Leukositosis pada perokok termasuk neutrofilia,

limfositosis, dan pada beberapa analisis termasuk monositosis (Iho et al, 2003).

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

merupakan sumber utama dari mediator proinflamasi sehingga menyebabkan

peningkatan produksi TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8, dan haematopoietik growth factors

seperti GM-CSF dan G-CSF. Peningkatan jumlah sitokin yang bersirkulasi tersebut

bertanggung jawab terhadap stimulasi sumsum tulang yang diinduksi oleh inflamasi

para paru. IL-8, faktor pertumbuhan sistem hematopoesis, GM-CSF, dan IL-6 masing-

masing menstimulasi sumsum tulang dan menjadi mediator terjadinya inflamasi

sistemik (Patterson et al., 2002).



IL-6 adalah mediator penting respon fase akut dan dilaporkan berpotensi

menstimulasi sumsum tulang untuk mengeluarkan leukosit dan platelet. IL-6 juga

merupakan sitokin proinflamasi yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran

neutrofil dan monosit karena adanya inflamasi paru. IL- 8 juga merupakan sitokin

yang berperan terhadap leukositosis pada perokok. IL-8 diproduksi oleh sel leukosit

dan non-leukosit. Neutrofil memproduksi IL-8 dalam jumlah yang sangat kecil,

namun saat terstimulasi oleh IL-1, IL-15, TNF-α, atau lipopolysaccharide (LPS),

neutrofil memproduksi IL-8 dalam jumlah yang besar. Nikotin yang terkandung

dalam rokok juga menstimulasi neutrofil memproduksi IL-8 pada penelitian invitro

(Suwa et al, 2000).

Nikotin yang menginduksi produksi IL-8 dari neutrofil dapat merupakan penyebab

leukositosis pada perokok (Iho et al, 2003). Peran IL-8 selain utamanya untuk

rekruitment dan aktivasi neutrofil, juga menyebabkan pengeluaran enzim pada

granula, peningkatan pengaturan molekul adesi, dan peningkatan perlekatan neutrofil

pada sel endotel yang belum terstimulasi, juga faktor kemotaktik eosinofil, basofil,

dan limfosit-T (Taub et al, 1996).

Jumlah neutrofil dalam sirkulasi dipengaruhi oleh kecepatan produksi pada sumsum

tulang, perngeluaran ke dalam sirkulasi, pertukaran sel serta kecepatan pengrusakan

sel dari sirkulasi (Suwa et al, 2000).

B. Jintan Hitam ( Nigella sativa )



1. Taksonomi

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledoneae

Bangsa : Ranunculales

Famili : Ranunculaceae

Marga : Nigella

Spesies : Nigella sativa (Hutapea, 1994).

2. Sejarah Tumbuhan

Tumbuhan ini telah digunakan sebagai pengobatan herbal selama lebih dari 2000

tahun (Hawsawi et al, 2001). Bagian tumbuhan yang digunakan untuk pengobatan

adalah bijinya. Biji Nigella sativa memiliki peran medis dan telah diaplikasikan dalam

sistem pengobatan herbal tradisional di Arab dan Yunani. Biji Nigella sativa

dilaporkan telah menunjukkan efek farmakologis yang meliputi antihelmintik,

antibakterial, antifungi, antiviral, antioksidan, antiinflamasi, serta dapat meningkatkan

respon imun yang dimediasi sel T (Abdulelah and Abidin, 2007).

3. Deskripsi Tumbuhan



Nama lainnya adalah Black Seed (Inggris) atau Habatussauda (Arab). Nigella sativa

merupakan tumbuhan berbunga yang berasal dari Asia Barat Daya. Meskipun Nigella

sativa merupakan tumbuhan asli daerah mediterania, namun telah banyak tumbuh di

belahan dunia lain, yang meliputi Arab Saudi, Afrika Utara, dan sebagian Asia

(Hosseinzadeh et al, 2007). Tumbuhan ini tumbuh hingga mencapai tinggi 20 -30 cm,

dengan daun hijau lonjong, ujung dan pangkal runcing, tepi beringgit, dan pertulangan

menyirip. Bunganya majemuk, bentuk karang, kepala sari berwarna kuning, mahkota

berbentuk corong berwarna antara biru sampai putih, dengan 5-10 kelopak bunga

dalam satu batang pohon (Hutapea, 1994).

Gambar 3. Biji Jintan Hitam (Nigella sativa) (Katzer, 2004).

Buahnya berupa kapsul yang besar dan menggembung terdiri dari 3-7 folikel yang

menjadi satu, dimana masing-masing folikel ini mengandung beberapa biji. Biji ini

biasanya digunakan sebagai bumbu dapur (Anonim, 2000). Biji jintan hitam berujung

tajam saperti bentuk biji wijen, keras, dan lebih menggelembung. Biji jintan hitam

memiliki bau khas seperti rempah-rempah dan agak pedas, yang akan semakin tajam

baunya setelah dikunyah (Katzer, 2004).

4. Kandungan Biji Jintan Hitam (Nigella sativa)



Dari penelitian yang telah lalu, diketahui bahwa komponen utama dari biji Jintan

Hitam adalah thymoquinone, thymohydroquinone, thymol, carvacrol, nigellicine,

nigellimine, nigellimine-N-oxide, nigellidine, dan alpha hedrin (Al Jabre et al, 2003).

Komponen utama pada minyak Jintan Hitam adalah p-cymene (33,8%), thymol

(26,8%), dan thymoquinone (3,8%) (Moretti et al, 2004).

Biji Jintan Hitam memiliki efek antipiretik, analgesic, antimikroba, antiinflamasi, dan

sebagai antioksidan. Jintan hitam juga berperan sebagai hepatoprotektorhepar dari

induksi beberapa bahan toksik (Alsaif, 2007; Farrag et al, 2007 and Gilani, 2004)

serta sering digunakan sebagai obat antikanker. Hal tersebut tidak terlepas dari banyak

nya antioksidan yang terkandung di dalam jintan hitam (Shafi et al, 2009).

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. 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). Jintan Hitam dosis 1,2 g/KgBB

mampu memberikan efek antioksidan terhadap radikal bebas asap rokok (Subandi et

al, 2006).



5. Kegunaan Jintan Hitam

Jintan hitam memiliki banyak kegunaan berdasarkan berbagai penelitian yang telah

dilakukan. Beberapa kegunaan jintan hitam adalah sebagai berikut :

a. Memperkuat sistem kekebalan tubuh

Jintan hitam meningkatkan rasio antara sel-T helper dengan sel-T penekan

(supressor) sebesar 55-72%, yang mengindikasikan peningkatan aktivitas

fungsional sel pembunuh alami dan efek jintan hitam sebagai imunomodulator (El-

Kadi et al, 1989., Haq, 1999). Kandungan timokuinon pada jintan hitam

menstimulasi sumsum tulang dan sel imun, produksi interferon, melindungi

kerusakan sel oleh infeksi virus, menghancurkan sel tumor dan meningkatkan

jumlah antibodi yang diproduksi sel-B (Gali-Muhtasib et al, 2007).

b. Memiliki aktivitas antihistamin

Histamin adalah zat yang diproduksi oleh jaringan tubuh yang dapat menyebabkan

reaksi alergi dan berhubungan dengan suatu kondisi seperti asma bronkial. Salah

satu zat aktif yang diisolasi dari minyak atsiri jintan hitam adalah nigelon (bentuk

dimer dari ditimokuinon) yang memiliki aktivitas antihistamin, sehingga dapat

digunakan untuk terapi asma bronkhial dan penyakit alergi lainnya. Mekanisme

kerja nigelon sebagai antihistamin adalah dengan menghambat aktivitas protein

kinase C dan menurunkan pengambilan kalsium dari sel yang berguna

menghambat aktivitas fungsional enzim fosfolipase A2 pada metabolisme

prostaglandin (Chakhravarthy 1993).



c. Memiliki aktivitas antitumor

Salomi et al (1992) mengemukakan bahwa asam lemak berantai panjang yang

berasal dari jintan hitam dapat mencegah pembentukan Ehrlich Ascites Carcinoma

(EAC) dan sel Dalton’s Lymphoma Ascites (DLA) yang merupakan jenis sel

kanker yang umum ditemukan pada manusia. Kandungan timokuinon pada jintan

hitam dapat menyebabkan apoptosis pada sel kanker osteosarkoma dengan

mempengaruhi aktivitas gen p53 (Roepke et al, 2007). Pada kanker esofagus,

kandungan timokuinon juga menginduksi terjadinya apoptosis pada sel kanker

(Hoque et al, 2005). Kemampuan aktivitas antikanker pada jintan hitam juga

didukung oleh efek sitotoksisitas secara in vivo dan in vitro ekstrak biji jintan hitam

(Salomi et al, 1992).

d. Memiliki aktivitas antimikroba

Ekstrak air jintan hitam memiliki aktivitas antijamur pada pengujian in vivo (Khan

et al, 2003). Selain itu, zat aktif pada minyak atsiri jintan hitam efektif melawan

bakteri seperti Staphylococcus aureus (Hannan et al, 2008).

e. Memiliki aktivitas antiperadangan

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).



f. Memiliki aktivitas estrogenik

Parhizkar et al (2011) menyatakan bahwa pemberian jintan hitam memiliki

aktivitas estrogenik yang mampu membantu menanggulangi tanda-tanda

menopause sehingga mampu digunakan sebagai terapi alternatif pengganti hormon.

Jintan hitam juga baik dikonsumsi oleh orang yang sehat karena jintan hitam

mengikat radikal bebas dan menghilangkannya. Selain itu, jintan hitam mengandung

beta karoten yang dikenal dapat menghancurkan sel karsinogenik. Biji jintan hitam

kaya akan sterol khususnya beta sterol yang dikenal mempunyai aktivitas

antikarsinogenik (El Dakhakhny et al, 2002).

C. Tikus Percobaan dalam Penelitian

Tikus putih atau Rattus  norvegicus merupakan hewan percobaan yang sering

dinamakan dengan tikus besar. Dibandingkan dengan tikus liar, tikus laboratorium

lebih cepat menjadi dewasa dan umumnya lebih mudah berkembang biak. Berat badan

tikus laboratorium lebih ringan dibandingkan dengan berat tikus liar. Biasanya pada

umur empat minggu beratnya 35-40 gram, dan berat dewasa 200-250 gram (Widiarto,

2011).

Tikus merupakan hewan yang mewakili kelas mamalia, sehingga kelengkapan organ,

kebutuhan nutrisi, metabolisme biokimia, sistem reproduksi, pernafasan, peredaran

darah, serta eksresi menyerupai manusia. Sifat lain yang menguntungkan dari tikus

putih yaitu cepat berkembang biak, mudah dipelihara dalam jumlah banyak, lebih

tenang dan ukurannya lebih besar dari pada mencit (Abimosaurus, 2006). Keuntungan



utama tikus putih galur Sprague dawley adalah ketenangan dan kemudahan

penanganannya (Isroi, 2010).


