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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah streptomisin ditemukan pada tahun 1943, ditemukan pula antibiotik lain

yang memiliki sifat mirip dengan streptomisin, salah satu antibiotik yang

ditemukan yaitu gentamisin yang merupakan golongan aminoglikosida (Syarif

dkk, 2002). Gentamisin digunakan untuk mengobati penyakit akibat infeksi oleh

Eschericia coli, Enterobacter, Kliebsiella, Proteus, Pseudomonas dan Serratia

(Katzung dkk, 2009). Antibiotik golongan aminoglikosida ini dapat menimbulkan

efek toksik yang serius, penggunaannya terbatas dan telah digantikan dengan obat

yang lebih aman seperti generasi ketiga sefalosporin, fluorokuinolon dan

impenem atau silastatin (Mycek dkk, 2009). Menurut survei awal yang telah kami

lakukan, gentamisin lebih mudah didapatkan dan harga gentamisin lebih murah,

untuk itu gentamisin masih menjadi pilihan konsumsi walaupun telah ada obat

yang lebih aman.
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Gentamisin merupakan zat xenobiotik memiliki efek samping nefrotoksik,

ototoksik dan hepatotoksik. Kapasitas metabolik xenobiotik tertinggi ada di

hepar. Paru, ginjal dan mukosa saluran pencernaan mempunyai kapasitas sedang

(Sugiyanto, 2006). Gentamisin merupakan xenobiotik yang diduga dapat merusak

alveolus paru-paru secara tidak langsung (Istiantoro, 2007).

Paru merupakan salah satu organ setelah hepar yang bereaksi terhadap perusakan

oleh zat xenobiotik. Hal ini disebabkan karena paru-paru merupakan organ yang

mengkatalisis reaksi biotransformasi dari zat xenobiotik (Krishna dkk, 1994).

Alveolus merupakan bagian dari paru-paru yang peka terhadap zat–zat xenobiotik

(Robin dkk, 2009). Penelitian Karsenda pada tahun 2011 menunjukkan edema

dan nekrosis sel alveolus tikus yang diinduksi gentamisin.

Efek toksik akibat perusakan oleh zat xenobiotik terhadap organ tubuh

menyebabkan banyak penelitian yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.

Beberapa penelitian telah membuktikan khasiat obat-obatan herbal untuk

memproteksi perusakan tersebut. Nigella sativa L. atau jintan hitam merupakan

tanaman herbal yang dikenal sebagai obat berbagai macam penyakit kecuali

kematian sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-

Bukhari.
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Menurut survei yang dilakukan Mustafa pada tahun 2010, jintan hitam mulai

dikenal di Indonesia sekitar tahun 2000. Di Yunani jintan hitam digunakan untuk

meringankan sakit kepala, sakit gigi dan sakit perut. Jintan hitam umumnya

digunakan di Timur Tengah sebagai obat tradisional untuk memperbaiki berbagai

kondisi kesehatan manusia (Al-Saleh dkk, 2006).

Menurut Direja (2007) biji jintan hitam mengandung senyawa antimikroba yang

bersifat volatil maupun non volatil dengan berbagai tingkat kepolaran.

Kandungan zat gizi jintan hitam cukup tinggi. Jintan hitam mengandung 8 jenis

dari 10 asam amino esensial, 7 dari 10 asam amino non esensial. Jintan hitam juga

mengandung asam lemak esensial , yaitu asam linoleat dan linolenat yang penting

untuk pembentukan prostaglandin E1 yang menyeimbangkan dan memperkuat

sistem imun. Berbagai penyakit yang masuk ke dalam tubuh dapat dicegah oleh

pertahanan sistem imun yang kuat.

Komposisi kimia jintan hitam sangat beragam. Jintan hitam diketahui

mengandung lebih dari 100 komponen seperti minyak aromatik, trace elements,

vitamin dan enzim. Kandungan biji jintan hitam antara lain minyak atsiri, minyak

lemak dan saponin melantin, zat pahit nigelin, nigelon, dan timokuinon. Nigelon

dan timokuinon dikenal sebagai antihistamin, antioksidan dan antiinfeksi (Achyad

dan Rasyidah, 2000).
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hossein dkk (2008) yang

menggunakan babi sebagai hewan cobanya. Babi tersebut dipapar oleh gas sulfur

mustard, namun sebelumnya telah diberi ekstrak jintan hitam. Gas sulfur mustard

dapat membuat babi ini mengalami peradangan paru-paru. Hasil penelitian ini

menunjukkan adanya efek protektif jintan hitam terhadap peradangan paru yang

disebabkan gas sulfur.

Pada tahun 2011 telah dilaporkan hasil penelitian mengenai pengaruh ekstrak

sambiloto terhadap gambaran alveolus tikus putih jantan galur Sprague dawley

yang diinduksi gentamisin. Untuk itu peneliti tertarik untuk melanjutkan

penelitian ini dengan menggunakan obat herbal yang berbeda yaitu berupa ekstrak

jintan hitam ( Nigella sativa L.) atau dikenal sebagai Habatussauda.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini

yaitu, apakah ada pengaruh pemberian ekstrak jintan hitam (Nigella sativa L.)

terhadap gambaran histopatologi alveolus paru-paru tikus putih (Rattus

norvegicus) yang diinduksi gentamisin ?
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C. Tujuan Penelitian

Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak jintan hitam (Nigella sativa L.) terhadap

gambaran histopatologi alveolus paru-paru tikus putih (Rattus norvegicus) yang

diinduksi gentamisin.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan

pengetahuan dan pengalaman dalam hal riset di bidang ilmu histopatologi

dan pengembangan obat herbal.

2. Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan

pengetahuan di bidang ilmu histopatologi dan pengembangan obat herbal.

3. Bagi instansi pendidikan, penelitian ini bermanfaat untuk memberi masukan

informasi ilmiah mengenai efek ekstrak jintan hitam terhadap paru-paru.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk

digunakan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut di bidang ilmu

histopatologi dan pengembangan obat herbal.
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E. Kerangka Penelitian

1.Kerangka Teori

Penelitian ini dilakukan berdasarkan teori dalam text book buku ajar patologi

Robin, yaitu kelebihan dosis zat xenobiotik dapat menyebabkan cedera paru

secara tidak langsung. Gentamisin sebagai salah satu zat xenobiotik yang

merupakan agen nefrotoksik dan agen ototoksik (Khan, 2011 dan Fetoni, 2012).

Selain itu, gentamisin juga diduga dapat merusak alveolus paru-paru secara

tidak langsung. Difusi gentamisin ke cairan pleura dapat mencapai

keseimbangan dengan kadar plasma setelah pemberian secara berulang

(Istiantoro, 2007).

Konsekuensi akut kerusakan pada membran kapiler alveolus adalah

permeabilitas vaskuler meningkat dan dibanjirinya alveolus, dan hilangnya

kapasitas difusi dan akhirnya terjadi kerusakan alveolus paru (Robin dkk,

2009). Gambaran mikroskopis paru-paru tikus putih jantan yang diinduksi

gentamisin yaitu terlihat adanya perubahan struktur histopatologi berupa edema

sel alveolus dan nekrosis alveolus (Karsenda, 2011).
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Data hasil penelitian menunjukkan bahwa biji jintan hitam mengandung 36-

38% fixed oil dan 0,4-2,5% essential oil. Essential oil jintan hitam mengandung

timokuinon, alkaloid, dan saponin (Ali dan Blunden, 2003). Selain itu, biji

jintan hitam memiliki efek antipiretik, analgesik, antimikroba, antiinflamasi dan

sebagai antioksidan (Alsaif, 2007., Farrag dkk, 2007 dan Gilani dkk, 2004).

Jintan hitam juga sering digunakan sebagai obat antikanker  (Shafi dkk, 2009).

Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya antioksidan yang terkandung di

dalam jintan hitam. Kandungan bahan aktif jintan hitam terbanyak adalah

timokuinon (27,8% -57,6%) (El-Tahir dan Bakeet, 2006 dan Gernot, 2009).

Salah satu zat aktif lain yang diisolasi dari minyak atsiri jintan hitam adalah

nigelon (bentuk dimer dari ditimokuinon) yang memiliki aktivitas antihistamin

(Chakhravarthy, 1993). Kandungan timokuinon dan nigelon dalam minyak

jintan hitam berguna untuk mengurangi reaksi radang melalui aktivitas

antioksidan (El Dakhakhny dkk, 2002).
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Berdasarkan penelitian Hossein dkk (2011) membuktikan bahwa jintan hitam

memiliki efek pencegahan terhadap saluran nafas yang meradang. Minyak

esensial pada jintan hitam memiliki efek penghambatan siklooksigenase II dan

5-lipooksigenase melalui jalur metabolisme asam arakidonat dan peroksidasi

membran lipid. Minyak esensial jintan hitam memiliki efek antiinflamasi karena

menghambat reseptor histamin. Jintan hitam mampu menurunkan tingkat

sitokin proinflamasi dalam serum dan menurunkan perubahan patologis pada

paru-paru secara signifikan (Bayir dkk, 2012). Gambar 1 menunjukkan bagan

alur kerangka konsep efek protektif ekstrak jintan hitam terhadap alveolus paru-

paru yang diinduksi gentamisin.

Keterangan : : Memicu
: Menghambat

Gambar 1. Kerangka teori efek protektif ekstrak jintan hitam terhadap alveolus
paru yang diinduksi gentamisin.
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2. Kerangka Konsep

Kerangka teori di atas menunjukkan bahwa jintan hitam memiliki efek protektif

terhadap perusakan alveolus paru-paru yang diinduksi oleh gentamisin.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka disusun kerangka konsep sebagaimana

terdapat pada gambar 2 :

Gambar 2. Kerangka konsep pengaruh pemberian ekstrak etanol jintan hitam
Terhadap gambaran histopatologi alveolus paru-paru.

F. Hipotesis

Pemberian ekstrak jintan hitam (Nigella sativa L.) memiliki pengaruh terhadap

gambaran histopatologi alveolus paru-paru tikus putih (Rattus norvegicus) yang

diinduksi gentamisin.

Variabel independen :

- Ekstrak etanol jintan hitam
500mg/KgBB

- Ekstrak etanol jintan hitam
1000mg/KgBB

- Ekstrak etanol jintan hitam
1500mg/KgBB

Variabel dependen :

Gambaran
histopatologi
alveolus paru-paru


