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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gentamisin

1. Definisi

Gentamisin merupakan prototip golongan aminoglikosida. Aminoglikosida

adalah sekelompok obat-obatan bakterisid yang berasal dari berbagai

spesies Streptomyces dan mempunyai sifat kimiawi, antimikroba,

farmakologi dan efek toksik yang sama. Selain gentamisin, yang termasuk

golongan aminoglikosida adalah streptomisin, kanamisin, neomisin,

amikasin, tobramisin, sisomisin, netilmisin, dll . Namun saat ini yang

paling sering digunakan seperti gentamisin, tobramisin dan amikasin

(Katzung dkk, 2009).

Aminoglikosida adalah salah satu antibiotik pilihan untuk menangani

infeksi serius. Penggunaan antibiotik ini diindikasikan karena mempunyai

spektrum luas terutama terhadap infeksi kuman aerob gram negatif, dan

berefek sinergis terhadap gram positif bila dikombinasikan dengan

antibiotik lain (misalnya β-laktam) (Rose, 2005).
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2. Spektrum Aktivitas

Antibiotik ini mempunyai spektrum yang luas terhadap kuman aerob dan

fakultatif basil gram negatif. Aktifitasnya terutama terhadap Escherichia

coli, Proteus mirabilis, dan Klebsiella sp, Morganella sp, Citrobacter sp,

Serratia sp dan Enterobacter sp, Pseudomonas sp, Acinetobacter sp dan

Haemophilus influenza (Leibovici dkk, 2009).

3. Mekanisme Kerja

Aktifitas gentamisin adalah bakterisid, berdasarkan dayanya untuk

menembus dinding bakteri dan mengikat diri pada ribosom (partikel partikel

kecil dalam protoplasma sel yang kaya akan RNA, tempat terjadinya sintesa

protein) di dalam sel. Proses translasi (RNA dan DNA) diganggu sehingga

biosentasa protein dikacaukan. Untuk menembus dinding bakteri mencapai

ribosom, aminoglikosida yang bermuatan kation positif akan berikatan

secara pasif dengan membran luar dinding kuman gram negatif yang

mengandung muatan negatif (Radigan dkk, 2009).
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Terjadinya reaksi kation antibiotik akibat adanya potensial listrik

transmembran sehingga menimbulkan celah atau lubang pada membran luar

dinding kuman selain mengakibatkan kebocoran dan keluarnya kandungan

intraseluler kuman memungkinkan penetrasi antibiotik semakin dalam

hingga menembus membran sitoplasma, proses ini merupakan efek

bakterisid aminoglikosida (Radigan dkk, 2009).

4. Farmakodinamik/Farmakokinetik

Semua golongan aminoglikosida mempunyai sifat farmakokinetik yang

hampir sama. 15–30 menit paska pemberian intravena mengalami distribusi

ke ruang ekstraseluler dan konsentrasi puncak dalam plasma dialami setelah

30-60 menit paska pemberian. Waktu paruh aminoglikosida rerata antara 1.5

hingga 3.5 jam pada fungsi ginjal yang normal, waktu paruh ini akan

memendek pada keadaan demam dan akan memanjang pada penurunan

fungsi ginjal (Radigan dkk, 2009).

Ikatan aminoglikosida dan protein sangat lemah (protein binding < 10%)

dan eliminasi obat ini terutama melalui filtrasi glomerulus. Lebih 90% dari

dosis aminoglikosida yang diberikan secara intravena akan terdeteksi pada

urin dalam bentuk utuh pada 24 jam pertama, sebagian kecil secara perlahan

akan mengalami resiklus kedalam lumen tubulus proksimalis, akumulasi

dari resiklus ini yang akan mengakibatkan toksik ginjal.
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Volume distribusi aminoglikosida adalah 0.2-0.3 L/k. Volume ini setara

dengan cairan ekstraseluler sehingga akan mudah tercapai konsentrasi

terapeutik dalam darah, tulang, cairan sinovial, peritonium, mempunyai

konsentrasi distribusi pada paru dan otak (Radigan dkk, 2009).

5. Efek Samping

Efek samping aminoglikosida yang tersering adalah nefrotoksik. Risiko

kejadian nefrotoksik yang perlu diketahui oleh para klinisi sebelum

memberikan aminoglikosida yaitu : usia tua, komorbid penyakit ginjal dan

gangguan hati, penggunaan aminoglikosida multidosis selama lebih dari 3

hari, menggunakan obat bersifat nefrotoksik secara bersamaan seperti

vankomisin, manitol, amfoterisin B dan radiokontras untuk diagnostik atau

penderita rawat Intensive Care Unite dengan hipotensi akibat hipovolemik

mempunyai risiko tinggi untuk terjadi nefrotoksik.

Nekrosis tubulus renal yang mendasari nefrotoksik, umumnya bersifat

ringan dan revesibel. Recovery akan terjadi secara spontan beberapa hari

setelah penghentian obat, selama tidak didapatkan hipotensi

berkepanjangan, dan tidak menggunakan obat nefrotoksik yang lain secara

bersamaan dan terjadi nekrosis kortek renal akibat penyakit yang lain

(Leibovici dkk, 2009).



14

Efek toksik yang lain adalah kerusakan koklea dan vestibular sehingga

mengakibatkan tuli bilateral yang bersifat permanen. Efek samping ini

umumnya baru terdeteksi setelah pemberian aminoglikosida selesai

diberikan. Faktor faktor risiko terjadinya efek samping ini sama halnya

dengan faktor risiko pada nefrotoksik. Salah satu efek samping

aminoglikosida yang lebih jarang terjadi tetapi mengancam jiwa

(lifethreatening) yaitu kelumpuhan otot (neuromuscular blockade),

manifestasi klinis ditandai dengan kelemahan otot, penekanan sistem

pernapasan dan paralisis flaccid. Faktor risiko akan komplikasi ini adalah

penderita miastenia gravis, hipomagnesemia, hipokalsemia berat dan

penggunaan obat pelumpuh otot secara bersamaan (Leibovici dkk, 2009).

Efek samping yang lain yaitu hepatotoksik terutama disebabkan oleh

gentamisin, karena gentamisin merupakan zat xenobiotik yang merusak

hepatosit. Organ kedua yang dirusak setelah hepar adalah paru- paru.

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).
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6. Penggunaan dalam Klinik

Pemberian antibiotik harus diberikan sedini mungkin terutama pada kasus

infeksi yang berat. Surviving Sepsis Campaigne 2008 menganjurkan secara

empiris menggunakan antibiotik berspektrum luas untuk menangani sepsis

berat atau syok septik dan merekomendasikan kombinasi antibiotik yang

sinergik selama 3 sampai 5 hari pertama untuk penanganan infeksi akibat

Pseudomonas sp atau infeksi netropenia. Walaupun pendapat ini masih

kontroversial tetapi beberapa klinisi berpendapat bahwa untuk menghadapi

sepsis berat yang kemungkinan disebabkan oleh kuman multidrug-resistant

pathogen maka penggunaan secara empiris kombinasi antibiotik sinergis

merupakan pilihan yang tepat (Leibovici dkk, 2009).

Pemilihan aminoglikosida sebagai salah satu unsur dalam kombinasi

antibiotik terutama bila dikombinasikan dengan β-laktam merupakan

pilihan yang rasional karena mempunyai efek sinergik antara kedua

kelompok antibiotik tersebut. Kombinasi aminoglikosida dan β-laktam

telah banyak digunakan pada senter yang maju sebagai inisial empirik

antibiotik terutama di tempat dimana prevalensi multidrug-resistant

pathogen khususnya Pseudomonas sp yang sangat tinggi (Leibovici dkk,

2009).
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B. Paru-paru

1. Anatomi Paru-paru

Menurut Pearce dan Evelyn tahun 2005, alat pernafasan utama manusia

adalah paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Paru-paru terletak

sebelah kanan dan kiri, dan di tengah dipisahkan oleh jantung beserta

pembuluh darah besarnya dan struktur lainnya yang terletak di dalam

mediastinum.

Paru-paru merupakan kompartemen lateral dari kavitas torak. Paru-paru

masing-masing diliputi oleh sebuah kantong pleura yang terdiri dari dua

selaput serosa yang disebut pleura, yakni pleura parietalis dan pleura

viseralis. Pleura parietalis melapisi dinding torak, dan pleura viseralis

meliputi paru-paru termasuk permukaan dalam fisura (Moore, 2005).

Paru-paru normal bersifat ringan, lunak, dan menyerupai sepon. Paru-paru

juga kenyal dan dapat mengisut sampai sekitar sepertiga besarnya, jika

kavitas torak dibuka. Paru-paru manusia terdiri dari dua buah, yaitu paru-

paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan dibagi menjadi tiga

belahan atau lobus oleh fisura , sedangkan paru-paru kiri dibagi menjadi

dua belahan atau lobus. Setiap lobus tersusun atas lobula. Sebuah pipa

bronkial kecil masuk ke dalam setiap lobula dan semakin ia bercabang,

semakin menjadi tipis dan akhirnya berakhir menjadi kantong-kantong

kecil, yang merupakan kantong-kantong udara paru-paru atau alveolus

(Pearce dan Evelyn, 2005).
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Hanya satu lapis membran yaitu membran alveoli, memisahkan oksigen

dan darah, oksigen menembus membran ini dan dipungut oleh hemoglobin

sel darah merah dan dibawa ke jantung. Dari sini dipompa di dalam arteri

ke semua bagian tubuh. Darah meninggalkan paru-paru pada tekanan

oksigen 100 mmhg dan tingkat ini hemoglobinnya 95%. Di dalam paru-

paru, karbon dioksida, salah satu hasil buangan. Metabolisme menembus

membran alveoli, kapiler dari kapiler darah ke alveoli. Setelah melalui

pipa bronkial, trakea, karbon dioksida keluar melalui hidung dan mulut

(Moore, 2005). Anatomi paru-paru secara umum diperlihatkan pada

gambar 3.

Gambar 3. Anatomi Paru-paru (Anonim, 2009).
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2. Histologi Paru-paru

Jaringan paru-paru terdiri atas bronkioli respiratorius, duktus alveolaris,

sakus alveolaris dan alveoli (Eroschenko, 2003). Setiap bronkiolus

terminalis bercabang menjadi 2 atau lebih bronkiolus respiratorius yang

berfungsi sebagai daerah peralihan antara bagian konduksi dan bagian

respirasi dari sistem pernafasan (Junqueira dkk, 2009).

Mukosa bronkiolus respiratorius secara struktural identik dengan mukosa

bronkiolus terminalis kecuali dindingnya yang diselingi oleh banyak

alveolus sebagai tempat terjadinya pertukaran gas. Bagian bronkiolus

respiratorius dilapisi oleh epitel kuboid bersilia dan sel klara, tetapi pada

tepi muara alveolus, epitel bronkiolus menyatu dengan sel-sel alveolus

gepeng yaitu sel alveolus tipe I. Di sepanjang bronkiolus ini, makin ke

distal jumlah alveolusnya semakin banyak, dan jarak di antaranya semakin

pendek. Epitel bronkiolus yang berada di antara alveolus terdiri atas epitel

kuboid bersilia, akan tetapi silia tidak dijumpai pada bagian yang lebih

distal (Junqueira dkk, 2009).

Ke arah distal dari bronkiolus respiratorius, jumlah muara alveolus ke

dalam dinding bronkiolus semakin banyak sampai dinding tersebut

seluruhnya ditempati muara tersebut, dan saluran nafas tersebut kini

bernama duktus alveolaris. Duktus alveolaris dan alveolus dilapisi oleh sel

alveolus gepeng yang sangat halus.
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Dalam lamina profia yang mengelilingi tepian alveolus terdapat anyaman

sel otot polos. Berkas otot polos mirip sfingter ini tampak sebagai tombol

di antara alveoli yang berdekatan. Otot polos tidak lagi dijumpai pada

ujung distal duktus alveolaris (Junqueira dkk, 2009).

Dinding duktus alveolaris dibentuk oleh sederetan alveoli yang saling

bersebelahan. Sekelompok alveoli bermuara ke dalam sebuah duktus

alveolaris disebut sakus alveolaris (Eroschenko, 2003).

Alveolus merupakan penonjolan mirip kantung di bronkus respiratorius,

duktus alveolaris dan sakus alveolaris. Alveoli bertanggung jawab atas

terbentuknya struktur berongga di paru-paru. Secara struktural, alveolus

menyerupai kantung kecil yang terbuka pada satu sisinya, yang mirip

dengan sarang lebah. Di dalam struktur mirip mangkuk ini, berlangsung

pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah. Struktur

dinding alveolus dikhususkan untuk memudahkan dan memperlancar

difusi antara lingkungan luar dan dalam (Junqueira dkk, 2009). Gambar 4

menunjukkan gambaran histologi alveolus.
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Keterangan : P1 = Sel tipe 1
P2 = Sel tipe 2
C = Capillary
M = Makrofag
E = Endotel

Gambar 4. Histologi alveolus paru-paru (Anonim, 2009).

3. Histopatologi Paru-paru

Secara histopatologis, edema paru diawali dengan kerusakan membran

kapiler alveoli, selanjutnya terjadi peningkatan permeabilitas endotelium

kapiler paru dan epitel alveoli. Keadaan tersebut dapat  mengakibatkan

terjadinya edema sel alveoli dan interstisial (Muttaqin, 2002).
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Menurut Guyton dan Hall (2009) edema paru terjadi dengan cara yang

sama seperti edema dimana saja dalam tubuh. Faktor apapun yang

menyebabkan tekanan cairan interstisial paru meningkat dari batas negatif

menjadi batas positif akan menyebabkan pengisian mendadak pada ruang

interstisial paru dan alveolus dengan sejumlah besar cairan bebas. Pada

kasus edema paru yang paling ringan, cairan edema selalu memasuki

alveoli.

Alveoli merupakan kantong-kantong udara yang sangat kecil pada paru-

paru yang berada pada area di luar pembuluh-pembuluh darah kecil paru-

paru. Oksigen dari udara diambil oleh darah yang melaluinya, dan karbon

dioksida dalam darah dikeluarkan kedalam alveoli untuk dihembuskan

keluar. Alveoli normalnya mempunyai dinding yang sangat tipis yang

mengizinkan pertukaran udara ini, dan cairan biasanya dijauhkan dari

alveoli kecuali dinding-dinding ini kehilangan integritasnya (Muttaqin,

2002).

Edema paru adalah akumulasi cairan di paru-paru secara tiba-tiba akibat

peningkatan tekanan intravaskular. Edema paru terjadi oleh karena adanya

aliran cairan dari darah ke ruang intersisial paru yang selanjutnya ke

alveoli paru, melebihi aliran cairan kembali ke darah atau melalui saluran

limfatik.
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Etiologi tersering dari edema paru adalah  masalah jantung. Etiologi lain

yang dapat menyebabkan cairan edema memasuki alveoli yaitu

pneumonia, paparan terhadap racun tertentu, obat-obatan, olahraga dan

hidup pada dataran tinggi. Edema alveolus secara mikroskopis dapat

dilihat pada gambar 5.

Gambar 5. Edema alveoli (Ahmad, 2012).

4. Fisiologi Paru-paru

Saluran pernafasan terdiri dari rongga hidung, rongga mulut, faring, laring,

trakea, dan paru. Laring membagi saluran pernafasan menjadi 2 bagian,

yakni saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah. Pada

pernafasan melalui paru-paru atau pernafasan external, oksigen dihrup

melalui hidung dan mulut. Pada waktu bernafas, oksigen masuk melalui

trakea dan pipa bronkial ke alveoli dan oksigen berikatan dengan

hemoglobin di dalam kapiler pulmonaris (Pearce dan Evelyn, 2005).
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Fungsi utama paru-paru adalah untuk pertukaran gas antara udara atmosfir

dan darah. Dalam menjalankan fungsinya, paru-paru ibarat sebuah pompa

mekanik yang berfungsi ganda, yakni menghisap udara atmosfir ke dalam

paru (inspirasi) dan mengeluarkan udara alveolus dari dalam tubuh

(ekspirasi) (Guyton dan Hall, 2009).

Udara bergerak masuk dan keluar paru-paru karena ada selisih tekanan

yang terdapat antara atmosfir dan alveolus akibat kerja mekanik otot-otot.

Selama inspirasi, volume torak bertambah besar karena diafragma turun

dan iga terangkat akibat kontraksi beberapa otot yaitu

sternokleidomastoideus mengangkat sternum ke atas dan otot seratus,

skalenus dan interkostalis eksternus mengangkat iga-iga (Pearce dan

Evelyn, 2005).

Selama pernapasan tenang, ekspirasi merupakan gerakan pasif akibat

elastisitas dinding dada dan paru-paru. Pada waktu otot interkostalis

eksternus relaksasi, dinding dada turun dan lengkung diafragma naik ke

atas ke dalam rongga torak, menyebabkan volume torak berkurang.

Pengurangan volume torak ini meningkatkan tekanan intrapleura maupun

tekanan intrapulmonal. Selisih tekanan antara saluran udara dan atmosfir

menjadi terbalik, sehingga udara mengalir keluar dari paru-paru sampai

udara dan tekanan atmosfir menjadi sama kembali pada akhir ekspirasi

(Pearce dan Evelyn,2005).
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Tahap kedua dari proses pernapasan mencakup proses difusi gas-gas

melintasi membran alveolus kapiler yang tipis (tebalnya kurang dari 0,5

μm). Kekuatan pendorong untuk pemindahan ini adalah selisih tekanan

parsial antara darah dan fase gas. Tekanan parsial oksigen dalam atmosfir

pada permukaan laut besarnya sekitar 149 mmHg. Pada waktu oksigen

diinspirasi dan sampai di alveolus maka tekanan parsial ini akan

mengalami penurunan sampai sekiktar 103 mmHg. Penurunan tekanan

parsial ini terjadi berdasarkan fakta bahwa udara inspirasi tercampur

dengan udara dalam ruangan sepi anatomik saluran udara dan dengan uap

air. Perbedaan tekanan karbon dioksida antara darah dan alveolus yang

jauh lebih rendah menyebabkan karbon dioksida berdifusi ke dalam

alveolus. Karbon dioksida ini kemudian dikeluarkan ke atmosfir (Pearce

dan Evelyn, 2005).
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C. Jintan Hitam

1. Definisi

Jintan hitam merupakan tanaman berbunga tahunan (Achyad dan Rasyidah

2000). Tanaman jintan hitam merupakan tanaman semak dengan

ketinggian lebih kurang 30 cm. Ekologi dan penyebaran tanaman ini

tumbuh mulai dari daerah Levant, kawasan Mediterania timur sampai ke

arah timur Samudera Indonesia, dan dikenal sebagai gulma semusim

dengan keanekaragaman yang kecil. Budidaya perbanyakan tanaman

dilakukan dengan biji (Hutapea 1994). Klasifikasi jintan hitam sebagai

berikut :

Divisi : Spermatophyta

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledoneae

Ordo : Ranunculales

Famili : Ranunculaceae

Genus : Nigella

Spesies : Nigella sativa L.
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Deskripsi tanaman jintan hitam (gambar 6) yaitu berwarna hijau

kemerahan pada batangnya. Batang tanaman tegak, lunak, beralur,

berusuk dan berbulu kasar, rapat atau jarang dan disertai dengan adanya

bulu-bulu yang berkelenjar. Daun berbentuk daun lanset garis (lonjong),

panjang 1,5 sampai 2 cm, merupakan daun tunggal yang ujung dan

pangkalnya runcing, tepi berigi dan berwarna hijau. Pertulangan menyirip

dengan tiga tulang daun yang berbulu.

Keterangan : a = Bunga
b = Daun
c = Akar
d = Buah
e = Batang

Gambar 6. Tanaman jintan hitam (Muharam, 2010).

a

b

d

e

c



27

Daun pembalut bunga (kelopak bunga) kecil, berjumlah lima, berbentuk

bundar telur, ujungnya agak meruncing sampai agak tumpul, pangkal

mengecil membentuk sudut yang pendek dan besar. Merupakan bunga

majemuk dan berbentuk karang. Mahkota bunga pada umumnya berjumlah

delapan, berwarna putih kekuningan, agak memanjang, lebih kecil dari

kelopak bunga, berbulu jarang dan pendek. Bibir bunga ada dua, bibir

bunga bagian atas pendek, berbentuk lanset dengan ujung memanjang

berbentuk benang . Ujung bibir bagian bawah tumpul, benang sari banyak,

dan gundul. Kepala sari berwarna kuning, berbentuk sedikit tajam, tangkai

sari berwarna kuning. Tanaman jintan hitam berakar tunggang, berwarna

cokelat. Buah jintan hitam berbentuk bulat panjang, polong dan berwarna

cokelat kehitaman. Biji jintan hitam (gambar 7) berukuran kecil, berbentuk

bulat, berwarna hitam, berkeriput tidak beraturan dan sedikit berbentuk

kerucut, panjang 3 mm, berkelenjar.

Gambar  7. Biji jintan hitam (Qodiriyah 2010).
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2. Kegunaan Jintan Hitam

Biji jintan hitam kerap digunakan sebagai salah satu bahan bumbu dapur

berbau khas. Biasanya, masakan-masakan daerah seperti dari Jawa dan

Sumatera sering menambahkan bahan ini ke dalam masakannya. Jenis

jintan, terbagi dalam dua rupa, yaitu jintan putih dan jintan hitam. Jintan

putih lebih sering digunakan sebagai bumbu masak dibanding jintan hitam.

Khusus jintan hitam ternyata banyak mengandung khasiat untuk mengatasi

berbagai penyakit. Di beberapa daerah, biji yang juga disebut jintan hitam

pahit di Malaysia ini juga digunakan sebagai peluruh keringat, peluruh

buang angin, obat perangsang, peluruh haid, serta memperlancar air susu

ibu (Anonim 2009).

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 dkk, 1989., Haq dkk, 1999).
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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 dkk, 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 dkk (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.
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Kandungan timokuinon pada jintan hitam dapat menyebabkan

apoptosis pada sel kanker osteosarkoma dengan mempengaruhi

aktivitas gen p53 (Roepke dkk, 2007). Pada kanker esofagus,

kandungan timokuinon juga menginduksi terjadinya apoptosis pada

sel kanker (Hoque dkk, 2005). Kemampuan aktivitas antikanker pada

jintan hitam juga didukung oleh efek sitotoksisitas secara in vivo dan

in vitro ekstrak biji jintan hitam (Salomi dkk, 1992).

d. Memiliki aktivitas antimikroba

Ekstrak air jintan hitam memiliki aktivitas antijamur pada pengujian

in vivo (Khan dkk, 2003). Selain itu, zat aktif pada minyak atsiri jintan

hitam efektif melawan bakteri seperti Staphylococcus aureus (Hannan

dkk, 2008).

e. Memiliki aktivitas antiperadangan dan antioksidan

Kandungan timokuinon dan nigelon dalam minyak jintan hitam

berguna untuk mengurangi reaksi radang melalui aktivitas antioksidan

(El Dakhakhny dkk, 2002). Mekanisme antiradang lainnya dari

timokuinon adalah dengan menghambat pembentukan mediator

peradangan seperti leukotrien pada leukosit (Mansour dan Tornhamre

2004., Hoque dkk, 2005).
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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.

3. Kandungan Jintan Hitam

Biji dan daun jintan hitam mengandung saponin dan polifenol (Hutapea,

1994). Kandungan kimia jintan hitam adalah minyak atsiri, minyak lemak,

melantin (saponin), nigelin (zat pahit), zat samak, nigelon, timokuinon ,

kandungan biji jintan hitam antara lain timokuin, timohidrokuinon,

ditimokuinon, timol, karvakrol, nigelisin, nigelidin, nigelimin-N-oksida

dan alfa-hedrin. Beberapa senyawa kimia yang terkandung dalam jintan

hitam merupakan senyawa yang berperan sebagai antioksidan dan mampu

menangkal radikal bebas. Komposisi biji jintan hitam disajikan pada tabel

2, 3 dan 4 (Rahmi, 2011) :

Tabel 1. Komposisi biji jintan hitam.
Komposisi Jumlah (gr/100gr)

Air

Lemak

Serat kasar

Protein

Abu

Karbohidrat

6,4 ± 0,15

32,0 ± 0,54

6,6 ± 0,69

20,2 ± 0,82

4,0 ± 0,29

37,4 ± 0,87
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Tabel 2. Komposisi sterol pada biji jintan hitam.

Sterol Jumlah (% per 100 gr)

Kampesterol

Stigmasterol

Β-sitosterol

11,9 ± 0,99

18,6 ± 1,52

69,4 ± 2,78

Tabel 3. Komposisi vitamin dari biji jintan hitam.
Vitamin (μg per 100 gr)

B1(Thamin)

B2(Riboflavin)

B6(Pyridoxin)

PP(Niasin)

Asam Folat

831 ± 11,36

63 ± 3,32

789 ± 8,89

6311 ± 16,52

42 ± 4,58

D. Tikus Putih

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).
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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).


