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Abstrak
Latar belakang penelitian adalah untuk mengetahui keamanan
pemberian ekstrak pauh kijang pada mencit, sedangkan tujuan penelitian
adalah untuk melakukan evaluasi perubahan histopatologi hati dan ginjal
mencit setelah pemberian ekstrak pauh kijang (Irvingia malayana Oliv. ex A.
Benth.). Pada penelitian ini terdapat lima kelompok perlakuan yaitu mencit
yang menerima ekstrak pada konsentrasi (I) 1000mg/kg BB, (II)100 mg/kg
BB, (III) 10 mg/kg BB, (IV) 1 mg/kg BB, dan (V) kontrol negatif yang
menerima CMC-Na. Masing-masing perlakuan terdiri dari lima ekor mencit.
Nekropsi dilakukan setelah tujuh hari perlakuan dilanjutkan dengan
pembuatan preparat histopatologi. Hasil penelitian menunjukkan adanya
degenerasi sel dan nekrosis di sekitar vena porta dan vena centralis hati.
Pada ginjal selain degenerasi dan nekrosis tubuli juga atrofi glomerular dan
terjadinya endapan protein. Hasil analisis data menunjukkan bahwa
pemberian ekstrak pauh kijang selama tujuh hari berturut-turut pada
konsentrasi > 10 mg/kg BB mengakibatkan kerusakan sel hati secara
signifikan, sedang kerusakan sel ginjal secara signifikan terdapat pada
pemberian ekstrak > 1 mg/kg BB.
Kata kunci : Irvingia malayana, hati, ginjal

Abstract
The background of this study was to determine the safety of pauh kijang
extract which is orally given to mice while the aim of the study was to
evaluate the liver and kidney histopathological changes after receiving
various dose of the extract mango (Irvingia malayana Oliv. Exe Benth.)
ethanol extract. There were five group of treatments in this study : mice
received extract with the concentration of (I) 1000mg /kg BW, (II)100 mg/kg
BW, (III) 10 mg/kg BW, (IV) 1 mg/kg BW, and (V) received carboxy methyl
cellulose-sodium (CMC-Na) as negative control. Each treatment consisted of
five mice. After seven days of treatment, mice were sacrified. The liver and
kidney were sampled and processed to prepare histopathology slides. The
histopathology parameters were examined by counting the degeneration and
necrotic cells of hepatocytes and renal epithelial tubule. The lesion of
glomerulus such as atrophy and protein sedimentation were also observed.
The result also showed that extract concentration of > 10 mg/kg BW result in
damaging liver cells significantly, while kidney cell damage occurred
significantly in the exposure of extract > 1 mg/kg BW.
Key words : Irvingia malayana, liver, kidney
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Pendahuluan
Beberapa jenis tumbuhan dari famili
Simarubaceae telah dimanfaatkan secara
tradisional sebagai bahan obat untuk malaria,
antara lain pasak bumi (Eurycoma longifolia), buah
makasar (Brucea javanica) dan ki pahit (Picrasma
javanica). Hal ini disebabkan adanya senyawa
quassinoid yang merupakan turunan terpen.
Selain potensinya sebagai antimalaria, quassinoid
juga mempunyai efek toksik karena
menghambat sintesis protein.
Selain jenis-jenis tumbuhan tersebut di
atas, salah satu jenis lain dari Simarubaceae
adalah pauh kijang (Irvingia malayana). Tumbuhan ini mempunyai perawakan berupa pohon,
tinggi mencapai 40 m, dan pada umumnya
dimanfaatkan untuk konstruksi (Heyne, 1987)
dan mempunyai aktifitas antiplasmodial karena
dapat menekan pertumbuhan parasit lebih dari
30 %.
Pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan
obat harus mempertimbangkan segi keamanan
pemakaiannya. Hal ini dapat dilakukan dengan
mengamati perubahan yang terjadi pada hati
dan ginjal. Hati merupakan organ penting
untuk mengetahui sifat toksisitas suatu zat
disebabkan hati menerima 80.% suplai darah
dari vena porta yang mengalirkan darah dari
sistem gastrointestinal. Selain itu, hati
menghasilkan enzim-enzim yang mempunyai
kemampuan biotransformasi pada berbagai
macam zat eksogen dan endogen untuk
dieliminasi tubuh (Carlton and McGavin, 1995).
Organ lain yang juga penting untuk
pengamatan toksisitas suatu zat adalah ginjal.
Ginjal mempunyai fungsi penting sebagai
pengatur volume dan komposisi kimia darah
dan lingkungan dalam tubuh dengan
mengekskresikan solut dan air secara selektif.
Bagian tubulus proksimalis paling mudah
mengalami kerusakan akibat ischemia dan zat
toksik karena terjadinya proses sekresi dan
reabsorbsi sehingga kadar zat toksik lebih tinggi
(Lu, 1995). Oleh sebab itu, perlu dilakukan
pengamatan perubahan patologi hati dan ginjal
akibat pemberian ekstrak I. malayana pada
mencit dengan berbagai dosis.
Metodologi
Bahan
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Bahan penelitian berupa kulit kayu Irvingia
malayana diperoleh dari daerah Wanariset, Samboja
(Kalimantan Timur). Tumbuhan diidentifikasi di
Herbarium Bogoriense. Kulit kayu dibersihkan dari
kotoran kemudian dicacah dan dikering anginkan.
Apabila telah kering, kulit kayu tersebut digiling
menjadi serbuk.
Ekstraksi

Simplisia berupa serbuk kulit kayu ditimbang
kemudian dimaserasi dengan etanol selama 24 jam
dan disaring. Filtrat ditampung kemudian dimaserasi
lagi sampai filtrat yang tertampung menjadi jernih.
Filtrat yang ada dipekatkan dengan menggunakan
rotary evaporator, filtrat pekat yang diperoleh
dikumpulkan untuk digunakan uji toksisitas.
Uji Toksisitas

Mencit jantan dari galur Balb-C berumur 2-3
bulan digunakan untuk uji toksisitas. Sebelum
digunakan untuk percobaan, mencit diaklimatisasi
selama dua minggu. Selanjutnya, mencit dibagi
menjadi lima kelompok perlakuan dimana tiap
kelompok perlakuan terdiri dari lima ekor mencit.
Mencit diberi obat cacing dan antibiotika terlebih
dahulu untuk menghilangkan perubahan-perubahan
yang tidak spesifik pada jaringan akibat agen-agen
infeksius non spesifik. Setelah masa adaptasi selama
dua minggu dilakukan pemberian ekstrak Irvingia
malayana dengan sonde lambung pada dosis
bertingkat 1000, 100, 10, dan 1 mg/kg BB. Ekstrak
diberikan pada dosis 0.1 mL/ekor selama tujuh hari
berturut-turut. Kelompok kontrol negatif menerima
CMC.
Nekropsi

Nekropsi dilakukan terhadap mencit untuk
mengetahui perubahan secara makroskopis dan
mikroskopis. Mencit terlebih dahulu dibius dengan
eter kemudian diterminasi dengan teknik dislocation
atlanto-occipitalis. Abdomen dan thorax dibuka untuk
mengambil sampel hati dan ginjal. Bagian organ
yang diambil dimasukkan dalam wadah yang telah
berisi Buffer Neutral Formalin (BNF) 10 %.
Pembuatan preparat histopatologi

Hati dan ginjal yang telah dinekropsi
selanjutnya di trimming (iris tipis) setelah berada dua
hari pada BNF 10.%. Irisan dilakukan dengan tebal
+ 0.5 cm, kemudian dimasukkan dalam tissue cassette.
Selanjutnya, dilakukan proses penghilangan kadar air
dan infiltrasi parafin dalam jaringan dengan alat
automatic tissue processor lalu dilakukan proses embedding
(proses penanaman organ ke dalam blok parafin).
Blok tersebut selanjutnya disimpan pada suhu 4-6 oC
sebelum diiris dengan mikrotom pada ukuran tiga
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mikron. Setelah dipotong, jaringan tersebut
diletakkan diatas air hangat agar jaringan tidak
mengkerut, kemudian potongan tersebut diletakkan
diatas gelas obyek selanjutnya disimpan dalam
inkubator selama 24 jam. Setelah 24 jam dilakukan
proses pewarnaan dengan haematoksilin eosin (HE).
Pengamatan histopatologi dan uji statistik

Pengamatan histopatologi dilakukan dengan
mikroskop cahaya dan video mikrometer dengan
pembesaran 40 kali dan dihitung jumlah dan
persentase. perubahan sel pada 20 lapang pandang.
Hasil yang diperoleh diuji statistik dengan uji
ANOVA dan dilanjutkan dengan uji Duncan untuk
mengetahui perbedaan antar perlakuan.

Hasil Dan Pembahasan
Perubahan Histopatologi Hati

Pengamatan histopatologi pada hati
menunjukkan
adanya
perubahan
pada
kelompok kontrol dan perlakuan. Perubahan
yang terjadi meliputi degenerasi hidropis dan
lemak maupun nekrosa apoptosin, serta
perluasan sinusoid (Gambar 1 dan 2).
Penghitungan jumlah sel hepatosit yang
mengalami lesio antara kelompok kontrol dan
perlakuan dilakukan pada 20 bidang pandang
dengan luas 13 x 15.5 µm (Tabel I).
Hasil pada Tabel I. menunjukkan bahwa
degenerasi hidropis pada kelompok perlakuan
1000 mg/kg BB lebih banyak secara nyata
(P<0,05) dibandingkan kelompok kontrol.
Degenerasi hidropis terjadi pada semua
kelompok perlakuan termasuk kontrol negatif,
hal ini terjadi karena mencit yang digunakan
adalah bukan mencit Specific Pathogen Free (SPF),
degenerasi hidropis merupakan respon awal
terhadap bahan-bahan yang bersifat toksik.
Selain degenerasi hidropis, hepatosit juga

mengalami degenerasi lemak pada perlakuan
100 mg/kg BB. Hal ini mungkin disebabkan
adanya senyawa alkaloid pada ekstrak I.
malayana
yang bersifat toksik sehingga
menghambat kerja enzim yang terlibat dalam
metabolisme lipid intraseluler. Kerusakan sel
yang berlanjut dapat mengakibatkan kematian
sel (apoptosis dan nekrosa). Jika dibandingkan
hasil pengamatan kerusakan sel hati pada
sekitar vena porta dan vena sentralis, maka
diperoleh perhitungan pada Tabel II.
Berdasarkan hasil pada Tabel II. dapat
disimpulkan bahwa degenerasi sel lebih banyak
terjadi pada daerah portal. Hal ini disebabkan
darah yang membawa berbagai bahan termasuk
senyawa yang bersifat toksik masuk ke hati
melalui vena porta sehingga hepatosit yang
terletak di bagian perifer lobulus akan
bersinggungan lebih dulu dengan bahan-bahan
yang bersifat toksik asal usus.
Perubahan histopatologi pada sel ginjal

Hasil pengamatan histopatologi pada sel
ginjal menunjukkan adanya perubahan pada
glomerulus maupun pada tubuli. Perubahan
yang terjadi pada glomerulus meliputi atrofi sel
dan adanya endapan protein (Gambar 3),
sedang pada tubulus terjadi degenerasi hidropis
dan nekrosa dan endapan protein pada epitel
tubuli (Gambar 4). Degenerasi hidropis
merupakan keruisakan sel karena adanya toksin
yang masuk melalui membrane sel sehingga
mengakibatkan menurunnya produksi ATP dan
terganggunya pengaturan ion sodium-potasium
(Cheville, 2006). Perubahan ini bersifat reversible,
sehingga sel dapat kembali normal jika paparan
toksin dihentikan.

Tabel I. Rataan jumlah sel normal dan sel yang mengalami lesio pada hepatosit mencit yang diberi ekstrak I.
malayana

Dosis

Normal

Rataan jumlah sel
Degenerasi
Hidropis

Degenerasi
Lemak

Nekrosa/ Apoptosis

1 mg/kg

123.6000±76.2745ab

74.4000±36.3359ab

0.0000±0.0000b

32.4000±15.6300bc

10 mg/kg

163.8000±44.1667ab

51.4000±23.1257b

0.0000±0.0000b

44.4000±8.6486b

100 mg/kg

80.5000±18.7882cb

38.0000±51.9230b

58.2500±69.3126a

68.5000±19.9415a

1000 mg/kg

9.0000±8.2764c

137.2000±21.4056a

0.0000±0.0000b

79.2000±13.3304a

Kontrol

193.5000±99.0370a

50.0000±80.9320b

0.0000±0.0000b

12.2500±24.5000c

Keterangan :

174

Huruf yang berbeda pada baris dan kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05)
Majalah Farmasi Indonesia, 19(4), 2008

Uji toksikopatologi hati..........

Gambar 1. Gambaran histopatologi jaringan hati
yang diberi ekstrak Irvingia malayana.
Lesio hepatosit berupa: degenerasi
hidropis (panah putih) dan sel yang mati
dengan inti karyolisis (panah hitam),
Pewarnaan HE; Bar: 2 µm

Gambar 2. Gambaran histopatologi jaringan hati
yang diberi ekstrak Irvingia malayana.
Lesio hepatosit berupa kongesti pada
vena sentralis (panah biru) dan
degenerasi lemak (panah kuning).
Pewarnaan HE; Bar: 2 µm

Tabel II. Rataan jumlah sel normal dan sel yang mengalami lesio pada vena porta dan vena sentralis hati
mencit yang diberi ekstrak I. malayana
Rataan jumlah sel hati
Degenerasi
Normal
Hidropis

Degenerasi
Lemak

Nekrosa/
Apoptosis

32.0000±25.6027ab

0.0000±0.0000b

13.6000±9.8640bc

48.2000±31.7757b

42.4000±18.2153ab

0.0000±0.0000b

18.8000±7.6615b

vc

82.8000±22.5986a

25.6000±12.0540b

0.0000±0.0000b

22.2000±6.5345b

vp

81.0000±21.7485ab

25.8000±18.1438b

0.0000±0.0000b

22.2000±6.3796b

vc

28.2500±8.2613cb

25.2500±35.8271b

30.7500±36.9447a

40.2500±11.0264a

vp

52.2500±10.6887b

12.7500±16.2762b

27.5000±32.4191a

28.2500±9.2150b

vc

5.0000±5.6568c

67.6000±14.1350a

0.0000±0.0000b

39.0000±9.3273a

vp

4.0000±2.8284c

69.6000±8.2643a

0.0000±0.0000b

40.2000±4.0249a

vc

92.0000±48.5111a

25.2500±43.3387b

0.0000±0.0000b

6.5000±13.0000c

vp

101.5000±50.0181a

24.7500±37.73927b

0.0000±0.0000b

5.7500±11.5000c

Dosis

lokasi

1 mg/kg

vc

75.4000±54.2798ab

vp
10 mg/kg

100 mg/kg

1000 mg/kg

Kontrol
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Tabel III. Rataan jumlah sel normal dan sel yang mengalami lesio pada glomerolus mencit yang diberi ekstrak
I. malayana
Rataan jumlah sel
Dosis
Normal
Endapan Protein
Atrofi
ab
a
1 mg/kg
13.400±1.6733
5.4000±2.0736
1.2000±0.8366b
10 mg/kg
12.200±2.2803b
6.4000±2.0736a
1.4000±0.5477b
ab
ab
100 mg/kg
14.000±2.2602
4.7500±1.2583
1.7500±2.2173ab
1000 mg/kg
8.2000±3.4205c
7.8000±2.9495a
3.8000±1.9235a
a
b
Kontrol
16.500±1.7320
2.2500±1.2583
1.2500±1.5000b
Keterangan : Huruf yang berbeda pada baris dan kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata
(P<0,05)
Tabel IV. Rataan jumlah sel normal dan sel yang mengalami lesio pada tubuli ginjal mencit yang diberi
ekstrak I.malayana

Dosis

Normal

Rataan jumlah sel
Degenerasi
Hidropis

Nekrosa

Endapan Protein

1 mg/kg

536.6000±115.7683a

77.2000±49.1802ab

7.4000±6.7305b

12.2000±7.5630b

10 mg/kg

449.2000±64.3948ab

104.2000±64.4763ab

94.4000±36.7736a

13.6000±5.1768b

100 mg/kg

410.7500±23.0705b

124.0000±53.2739a

97.0000±55.1543a

15.2500±7.5000b

1000 mg/kg

452.8000±116.6627ab

139.400±54.4499a

84.8000±36.5061a

31.6000±17.9248a

Kontrol
562.7500±60.4834ab
33.5000±14.0593b
7.2500±4.3493b
12.0000±6.7823b
Keterangan : Huruf yang berbeda pada baris dan kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata
(P<0,05)

Gambar 3. Gambaran histopatologi jaringan ginjal
dengan perlakuan ekstrak Irvingia
malayana. Endapan protein pada glomerulus (panah putih), atrofi glomerulus
(panah
hitam).
Pewarnaan
HE.
Bar: 2 µm.
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Gambar 4. Gambaran histopatologis tubulus ginjal
dengan perlakuan ekstrak Irvingia
malayana. Degenerasi hidropis (panah
kuning), Nekrosa/Apoptosis (panah
biru), Endapan protein tubuli (panah
putih). Pewarnaan HE; Bar: 2 µm
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Atrofi pada glomerulus ditandai dengan
mengecilnya ruang Bowman sehingga ruang
diantara glomerulus dan kapsula Bowman
makin lebar (Cotran, 1989).
Hasil pada Tabel III. menunjukkan
peningkatan atrofi pada glomerulus, terutama
pada kelompok mencit yang diberi ekstrak
dengan konsentrasi > 100 mg/kg BB berbeda
nyata (P< 0.05) dengan kontrol. Lesio tubulus
berupa degenerasi hidropis pada pemberian
ekstrak 1 mg/kg lebih besar secara nyata
(P<0.05) dibandingkan dengan kontrol,
sedangkan persentase nekrosa pada pemberian
ekstrak ≥ 10 mg/kg BB lebih besar secara nyata
(P<0.05) dibandingkan kontrol. Hal ini sesuai

dengan pernyataan Hock and Elsner (2005)
bahwa derajat perubahan sel tergantung pada
sifat dan jumlah senyawa yang masuk ke dalam
aliran darah, karena efektivitas toksin sangat
bergantung pada jenis senyawa, konsentrasi dan
target organ.
Kesimpulan
Pemberian ekstrak I. malayana pada dosis
≥ 10 mg/kg BB mengakibatkan perubahan
yang nyata pada hati, sedang perubahan nyata
pada ginjal terjadi pada konsentrasi ≥ 1 mg/kg
BB.
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