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ABSTRAK
Pengaruh Ekstrak Ramuan Syzygium polyanthum, Imperata cylindrica, Cantella
asiatica, dan Andrographis paniculata Terhadap Histopatologi Ginjal Tikus (Rattus
norvegicus) Hiperurisemia
Made Deary Kusuma Praditya, Ardiana Ekawanti, Akhada Maulana
Latar Belakang : Ginjal adalah organ yang berperan penting dalam pengaturan
homeostasis dan mengekskresikan senyawa asing atau toksik, dan sisa metabolisme
tubuh seperti asam urat, urea, dan kreatinin dalam tubuh melalui urin. Ekstrak ramuan
yang terdiri atas Syzygium polyanthum, Imperata cylindrica, Cantella asiatica,
Andrographis paniculata digunakan untuk menurunkan kadar asam urat. Tujuan
penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pemberian ekstrak ramuan khas Lombok
tersebut terhadap histopatologi ginjal pada tikus Rattus norvegicus setelah pemberian
14 hari.
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratoris dengan
desain post test only control group. Tikus yang digunakan berjumlah 24 ekor tikus
jantan yang dibagi menjadi 4 kelompok yaitu kelompok kontrol negatif, kelompok
kontrol positif (allopurinol 5 mg/200grBB), kelompok perlakuan dosis I (29
mg/200grBB) dan perlakuan dosis II (58 mg/200grBB). Semua kelompok diberi
pakan diet tinggi kolesterol dan purin serta diinduksi propiltiourasil 10 mg/KgBB dan
kalium oksonat 42 mg/200grBB. Tikus diterminasi pada hari ke-15 dan diambil
sampel organ ginjal untuk dijadikan preparat. Preparat histopatologi diwarnai dengan
pewarna HE dan diamati secara mikroskopis. Grading kerusakan ginjal yang terjadi
menggunakan kriteria 0 = normal, 1 = lesi tanpa nekrosis, 2 = nekrosis. Data diolah
menggunakan uji Chi-square.
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peradangan pada semua
kelompok tikus dan kerusakan paling besar terdapat pada kelompok kontrol positif
yaitu terjadi nekrosis, dengan nilai p = 0,098 yang menunjukkan tidak ada perbedaan
yang bermakna pada masing-masing kelompok perlakuan.
Kesimpulan : Pemberian ekstrak ramuan Syzygium polyanthum, Imperata cylindrica,
Cantella asiatica dan Andrographis paniculata tidak mempengaruhi kerusakan
histopatologi ginjal tikus.
Kata Kunci : hiperurisemia, histopatologi ginjal, allopurinol, ekstrak ramuan

ABSTRACT
Effect of Syzygium polyanthum, Imperata cylindrica, Cantella Asiatica, and
Andrographis paniculata Extract on Renal Histopathology of Hyperuricemia
Induced Rats (Rattus norvegicus)
Made Deary Kusuma Praditya, Ardiana Ekawanti, Akhada Maulana
Background: Kidney is an organ that plays an important role in regulating
homeostasis, excrete the foreign or toxic substances, and metabolism product such as
uric acid, urea, and creatinine in the body through the urine. A remedy consisting of
Syzygium polyanthum, Imperata cylindrica, Cantella asiatica, Andrographis
paniculata has been used in lowering uric acid levels. The aim of this study was to
examine the effect of a traditional herb extract from Lombok on renal histopathology
of Rattus norvegicus after 14 days of treatment.
Methods: This was a laboratory experimental research with post test only control
group design. 24 male rats were divided into 4 groups: negative control group,
positive control group (allopurinol 5 mg/200grBW), the first dose treatment group
(29 mg/200grBW) and the second dose treatment group (58 mg/200grBW). All
groups were fed by high cholesterol and purine diet and induced by propylthiouracil
10 mg/200grBW and potassium oxonate 42 mg/200grBW. The rats were terminated
on day 15 and kidneys were taken to be used as preparations. Histopathology were
prepared & stained by using HE stain and observed microscopically. Grading of
kidney damage that occurs using criteria 0 = normal, 1 = lesions without necrosis, 2 =
necrosis. The data were analyzed using Fisher Exact test.
Result: Histopathology inflamation occured in all group and the most severe necrosis
found in positive control group. P value shown no significant difference among
administration groups (p = 0,098).
Conclusions: Administration of Syzygium polyanthum, Imperata cylindrica, Cantella
asiatica and Andrographis paniculata extract did not affect histopathology profile of
Rattus norvegicus kidney.
Keywords: hyperuricemia, kidney histopathology, allopurinol, herb extracts

PENDAHULUAN
Ginjal adalah organ yang kompleks secara struktural dalam menjalankan fungsinya.
Ginjal berperan penting dalam pengaturan homeostasis dan mengekskresikan senyawa asing atau
toksik, dan sisa metabolisme tubuh seperti asam urat, urea, serta kreatinin melalui urin.1 Asam
urat akan diekskresikan melalui ginjal sebesar 70% dan sisanya melalui traktus gastrointestinal.2
Fungsi filtrasi yang dilakukan oleh ginjal menjadikannya organ yang rentan mengalami
perubahan patologik.3
Kadar asam urat dalam serum dapat meningkat apabila terjadi peningkatan metabolisme
purin, penurunan ekskresi asam urat, atau kombinasi keduanya.4.5 Peningkatan kadar asam urat
serum selanjutnya secara bertahap dapat menyebabkan terbentuknya kristal-kristal urat di ginjal
dan terjadi pengendapan di dalam tubulus ginjal. Dampak dari pengendapan kristal urat tersebut
dapat mengakibatkan gagal ginjal akut maupun kronik dan pada akhirnya terjadi kegagalan
ekskresi dari asam urat.6
Ketika terjadi kegagalan ekskresi dari asam urat, maka akan terjadi peningkatan kadar
asam urat darah dari batas normal yaitu pada laki-laki 3,4 - 7 mg/dL dan 2,4 - 6mg/dL pada
perempuan.2,7 Kondisi tersebut dikenal dengan hiperurisemia.7
Peningkatan asam urat berpotensial dalam menginduksi terjadinya kerusakan jaringan
ginjal.8 Hiperurisemia memiliki efek proinflamasi dan menyebabkan hipertropi glomerulus.
Asam urat yang larut akan menstimulasi kemotaksis monosit dan pelepasan mediator
proinflamasi dari sel pembuluh darah. Monosit menjadi aktif dan menghasilkan proinflamasi
seperti IL-1, TNF alfa, IL-6, IL-8 dan siklooksigenase-2.9 Hiperurisemia memliki efek
proinflamasi langsung yang akan menyebabkan hipertropi pada ginjal tikus yang tidak
bergantung pada pembentukan kristal intra renal. Asam urat yang larut akan menstimulasi

kemotaksis monosit dan pelepasan mediator proinflamasi dari sel vaskular. Kemotaksis dan
kumpulan sel radang menuju jaringan ginjal berperan penting dalam perkembangan cedera ginjal
dan penyakit ginjal progresif melalui mediator proinflamasi, modulasi sintesis matriks
ekstraselular dan peningkatan stress oksidatif.9
Penurunan kadar asam urat dalam darah dapat dilakukan dengan cara mengurangi
produksi asam urat atau meningkatkan jumlah ekskresi asam urat oleh ginjal.7 Pendekatan
terapeutik saat ini terhadap asam urat terutama untuk mengobati peradangan dan pengendalian
hiperurisemia.10 Tatalaksana farmakologi konvensional yang digunakan untuk mengatasi
hiperurisemia adalah dengan cara menghambat aktivitas xantin oksidase (XO).11 Contoh obat
yang mengandung xantin oksidase inhibitor adalah allopurinol yang bekerja menghambat XO
hati.12,10
Penggunaan klinis antihiperurisemia seperti allopurinol seringkali dibatasi oleh efek
samping seperti demam, ruam kulit, reaksi alergi, hepatitis, sindrom Stevens-Johnson, nekrosis
hati fatal dan nefropati.10 Oleh karena itu penggunaan allopurinol tidak dianjurkan bagi pasien
dengan penyakit ginjal ataupun hepar,13 dengan demikian dibutuhkan pencarian obat-obatan baru
untuk mengatasi hiperurisemia.
Selain pengobatan farmakologis konvensional, berkembang pula

pengobatan

hiperurisemia secara tradisional yang memanfaatkan bahan-bahan dari alam.14 Salah satu ramuan
asli Indonesia khususnya daerah Lombok adalah ekstrak ramuan yang terdiri dari daun salam
(Syzygium polyanthum), akar alang-alang (Imperata cylindrica), pegagan (Cantella asiatica) dan
sambiloto (Andrographis

paniculata). Ramuan ini mengandung flavonoid yang dapat

menurunkan asam urat melalui dua proses, yaitu penghambatan dari enzim xantin oxidase di
hepar dan juga meningkatkan ekskresi asam urat dalam urin.15

Pemberian allopurinol dapat menurunkan asam urat walaupun subjek mempunyai kadar
asam urat yang normal, berbeda halnya dengan pemberian ekstrak flavonoid per oral yang
berefek pada penurunan asam urat dalam kondisi hiperurisemia dan tidak berefek pada tikus
dengan kadar asam urat normal. Penggunaan flavonoid efeknya lebih rendah dalam menurunkan
asam urat dibandingkan dengan allopurinol tetapi senyawa ini dapat membantu meminimalisir
efek samping dari penggunaan allopurinol dalam terapi hiperurisemia. Oleh karena itu penelitian
ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh ekstrak ramuan tradisional antihiperurisemia terhadap
struktur mikroskopis ginjal.11
METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan rancangan the post test only control
group design. Penelitian ini menggunakan 20 ekor tikus putih jantan (Rattus norvegicus) sebagai
hewan coba yang dibagi menjadi empat kelompok, yaitu 2 kelompok perlakuan dan 2 kelompok
kontrol. Kelompok perlakuan terbagi menjadi perlakuan 1 (P1) dan perlakuan 2 (P2), sedangkan
kelompok kontrol terbagi menjadi kelompok kontrol negatif (K (-)) dan kontrol positif dengan
allopurinol (K (+)).
Tikus diberikan pakan dengan campuran bahan makanan tinggi purin dan kolesterol agar
mendapatkan kondisi hiperurisemia dan hiperkolesterol. Pada minggu kedua terdapat penambahan
perlakuan yaitu dengan memberikan induksi propiltiourasil untuk menimbulkan kondisi hiperkolesterol.
Pada minggu keempat dilakukan induksi kalium oksonat untuk mendapatkan kondisi hiperurisemia pada
tikus. Kelompok perlakuan 1 (P1) akan diberikan ekstrak ramuan dengan dosis 29 mg/200gramBB dan
perlakuan 2 (P2) akan diberikan dua kali lipatnya yaitu 58 mg/200 gramBB tikus yang dilarutkan dalam
CMC 1% selama 14 hari. Kelompok kontrol negatif (K1) akan diberikan aquades 2 ml/200 gramBB dan
kontrol positif dengan allopurinol (K2) diberikan peroral menggunakan sonde dengan dosis 5 mg/200
gramBB sekali sehari selama 14 hari.

Proses pembuatan preparat diawali dengan organ ginjal yang direndam dalam larutan
alkohol bertingkat (dehidrasi) dimulai dari konsentrasi 70%, 80%, 90%, 95% dan 100%,
selanjutnya dijernihkan dalam xylol (clearing) dan dilakukan tahap embedding menggunakan
paraffin. Hasil sayatan diwarnai dengan pewarnaan baku Hematoksin Eosin (HE). Data yang
didapatkan merupakan jenis data kategorikal dan dilakukan uji normalitas data menggunakan uji
Shapiro–Wilk. Uji hipotesis akan dilakukan dengan uji komparatif Fisher Exact dan data-data
hasil penelitian akan disajikan secara deskriptif dalam bentuk tabel dan narasi. Penilaian
dilakukan berdasarkan kriteria Zhang16
0 : Normal
1 : Lesi tanpa nekrosis
2 : Nekrosis
HASIL PENELITIAN
Temuan histologi yang terjadi pada masing-masing kelompok penelitian dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 5.1 Jumlah Subjek Yang Mengalami Kerusakan
Jumlah Replikasi

Frekuensi

(n)

(%)

Kontrol Negatif

6

100 %

Kontrol Positif

6

83 %

Perlakuan I

6

83 %

Perlakuan II

6

100%

Kelompok

Jumlah kerusakan pada histopatologi ginjal dilihat dari Tabel 5.1 menunjukkan bahwa
kerusakan terjadi baik pada kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan. Pada kelompok

kontrol positif dengan allopurinol dan kelompok perlakuan dengan dosis I didapatkan jumlah
kerusakan pada kelompok tersebut masing-masing sebesar 83%, hal tersebut menandakan hanya
terdapat 1 tikus normal pada kedua kelompok tersebut yang tidak mengalami kerusakan pada
struktur histopatologinya, sedangkan pada kelompok kontrol negatif dan perlakuan II 100%
subjek penelitian mengalami kerusakan histopatologi ginjal.
Tabel 5.2 Jenis Kerusakan Histopatologi Ginjal Tikus
Dv

Ra

Rv

Ri

Rm

N

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

Kontrol Negatif

1 (17%)

0 (0%)

4 (67%)

3 (50%)

2 (33%)

0 (0%)

Kontrol Positif

0 (0%)

0 (0%)

4 (67%)

3 (50%)

1 (17%)

2 (33%)

Perlakuan I

1 (17%)

2 (33%)

0 (0%)

1 (17%)

2 (33%)

0 (0%)

Perlakuan II

0 (0%)

0 (0%)

4 (67%)

3 (50%)

2 (33%)

0 (0%)

Kelompok

Keterangan : Dv = Degenerasi vacuoler

Ra = Radang akut

Rv = Radang sekitar vaskuler

Ri = Radang di interstitial

Rm= Radang di medulla

N = Nekrosis

Berdasarkan tabel 5.2 hasil persentase dari temuan histopatologi diperoleh bahwa jumlah
degenerasi vacuoler sebanyak 17% pada kedua kelompok kontrol negatif dan perlakuan I, radang
akut hanya terjadi pada kelompok perlakuan I sebanyak 33%, radang di sekitar vaskular masingmasing terjadi pada kelompok kontrol negatif, kontrol positif, dan perlakuan II sebanyak 67%,
radang di interstitial dan radang pada medulla terjadi pada semua kelompok. Pada kelompok
kontrol positif yang diberikan allopurinol terdapat perubahan histopatologi berupa nekrosis
dengan jumlah persentase 33%.

Tabel 5.3 Kategori Kerusakan Ginjal
Jumlah Sampel
Kelompok
Normal

Lesi Tanpa
Nekrosis

Nekrosis

Kontrol Negatif

0

6

0

Kontrol Positif

1

4

2

Perlakuan I

1

5

0

Perlakuan II

0

6

0

Uji normalitas Shapiro-Wilk dilakukan berdasarkan tabel 5.3 dan didapatkan nilai p <
0,05 (p = 0,04) maka data tidak terdistribusi normal. Selanjutnya data diuji dengan metode Chisquare dengan melihat hasil pada kolom Fisher's Exact Test, dikarenakan sel yang nilai
expectednya kurang dari lima maka hasil p-value yang digunakan sebagi uji hipotesis adalah
hasil p-value dari Fisher's Exact Test dan didapatkan nilai p > 0,05 (p = 0,184). Hal tersebut
menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan pemberian ekstrak Syzygium polyanthum,
Imperata cylindrica, Cantela asiatica, Andrographis paniculata

terhadap gambaran

histopatologi glomerulus dan tubulus ginjal pada hewan coba Rattus novergicus dengan
hiperurisemia.
PEMBAHASAN
Kondisi hiperurisemia meningkatkan resiko dari cedera ginjal melalui inflamasi.17
Inflamasi terjadi akibat terbentuknya reactive oxygen spesies (ROS) sebagai hasil dari proses
oksidasi purin menjadi asam urat yang menginduksi pelepasan mediator inflamasi dan
vasokontriksi pembuluh darah.18 Teori tersebut sesuai dengan hasil yang peneliti peroleh bahwa
didapatkan adanya peradangan pada semua kelompok penelitian.

Gambar 5.1 (a) radang akut, (b) radang pada interstitial, (c) degenerasi vakuoler, (d) radang
sekitar vaskular
Peradangan atau inflamasi akut pada ginjal (Gambar 5.1) ditandai dengan eksudat sel dan
cairan yang tidak purulent pada jaringan interstitial, dengan atau tanpa diikuti dengan degenerasi
epitel. Keadaan ini diikuti dengan infiltrasi sel T dan makrofag, serta agen proinflamasi seperti
kemokin dan sitokin pada ginjal tikus. Proses filtrasi urat yang direabsorpsi melalui transport
pada bagian apikal dari tubulus proksimal menyebabkan lokasi tersering terjadinya infiltrasi
adalah pada celah interstitial tubular.16,17 Pernyataan tersebut sesuai dengan data hasil temuan
histopatologi ginjal yang diperoleh bahwa ditemukannya radang di interstitial pada semua
kelompok penelitian dengan persentase cukup besar yaitu rata-rata 41,75%.
Ginjal dapat mengalami kerusakan akibat dari agen terapi atau pengobatan jangka
panjang. Obat-obatan yang bersifat nefrotoksik. Obat-obatan yang bersifat nefrotoksik seperti
allopurinol akan menginduksi terjadinya inflamasi glomerulus, tubulus proksimal, dan matriks

seluler serta serat jaringan ginjal.19 Bagian yang paling sering mengalami kerusakan adalah
tubulointerstitial. Cedera pada komponen glomerulus akan menyebabkan gejala klinik yang
spesifik dibandingkan dengan kelainan yang menyerang bagian vaskularisasi ekstraglomerular,
tubulus dan interstitium, destruksi lesi akut yang berlebihan (nekrosis) akan memicu terjadinya
gejala progresifitas glomerulonefritis yang cepat.20

Gambar 5.2 nekrosis
Pada gambar 20 menunjukkan bahwa terdapat nekrosis pada kelompok kontrol positif
yang diberikan terapi allopurinol dengan persentase jumlah 33%, sesuai dengan pernyataan
sebelumnya bahwa penggunaan obat allopurinol dapat menyebabkan nefrotoksisitas. Penelitian
yang dilakukan oleh Sarvaiya21 menyatakan bahwa pemberian potassium oksonat intraperitoneal
dengan dosis 250 mg/KgBB dapat menimbulkan degenerasi dan nekrosis pada epitelium tubular
ginjal.
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan menggunakan ekstrak ramuan diperoleh
gambaran mikroskopik dari ginjal kelompok perlakuan sebagai berikut:

Gambar 5.3 (a) perlakuan dosis I, (b) perlakuan dosis II
Struktur mikroskopis ginjal diatas menunjukan bahwa terjadi peradangan di medulla pada
kedua kelompok perlakuan. Selain itu, pada kelompok perlakuan juga ditemukan peradangan
pada lokasi yang sama dengan kelompok penelitian yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan
bahwa tidak terdapat perbedaan yang besar pada perubahan struktur histopatologi ginjal tikus
hiperurisemia pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Namun berdasarkan penelitian
ini dapat diketahui bahwa pemberian ekstrak ramuan tradisional memiliki renoproteksi yang
lebih aman dibandingkan pemberian allopurinol dilihat dari temuan nekrosis pada kelompok
kontrol positif.
Penelitian Chunlaratthanaphorn22 ekstrak air akar alang-alang (Imperata cylindrica)
dengan dosis 5000 mg/kg tidak menunjukkan adanya tanda-tanda toksisitas pada pemberian
selama 14 hari observasi. Suhita23 terhadap ekstrak Pegagan (Cantella asiatica) tidak
menyebabkan adanya perubahan yang signifikan pada struktur histologi ginjal dan Yuliana24 juga
membuktikan bahwa pemberian daun salam (Syzygium polyantum) dapat meningkatkan
kemampuan regenerasi tubulus renalis dengan menurunkan jumlah radikal bebas intraseluler.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa pemberian ekstrak Syzygium
polyanthum, Imperata cylindrica, Centella asiatica, Andrographis Paniculata tidak berpengaruh
terhadap perubahan histopatologi ginjal. Pada penelitian ini pemberian ekstrak ramuan
antihiperurisemia khas Lombok dengan dosis 29 mg/200 kgBB dan 58 mg/200 kgBB tidak dapat
menunjukkan efek pada histo PA yang lebih baik dibandingkan dengan pemberian allopurinol
dengan dosis 5 mg/200grBB.
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