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Abstract 

 

Intoxication of lead during pregnancy can increase the levels of Reactive Oxygen Species 

(ROS) that disrupts the physiological maternal pregnancy and embryonic development. Red fruit 

(Pandanus conoideus Lam.) was able to reduce levels of ROS because it contains carotenoids 

and tocopherols which act as antioxidants. The purpose of this study was to find out the influence 

of red fruit oil to increase litter size and decreased incidence of congenital defects in lead induced 

pregnant mice. Mice were grouped into five groups, those are negative control, postive control 

that was induced by lead 0,011 mg/20 g BW orally as well as P1, P2, P3 that were induced by 

lead 0,011 mg/20 g BW and red fruit oil dose of 12 mg/kg BW, 24 mg/kg BW, 48 mg/kg BW. 

Results of this study were analyzed using ANOVA and Duncan test. The results showed a higher 

litter size and congenital defects lower in lead induced pregnant mice with red fruit oil compared 

to the positive control. The conclusion of this study is red fruit oil can increase litter size and 

decrease the incidence of congenital defects in lead induced pregnant mice through an atioxidant 

mechanism. 
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Pendahuluan  

Pencemaran logam berat di lingkungan 

dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan, 

baik pada manusia, hewan, tanaman maupun 

lingkungan. Terdapat 80 jenis logam berat 

dari 109 unsur kimia di dunia. Salah satu 

logam berat yang menjadi pendonor dalam 

penurunan kualitas hidup manusia yaitu 

timbal/plumbum (Widowati dan Rumampuk, 

2008). Saat ini, lebih dari tiga perempat 

industri di dunia menggunakan timbal dalam 

kegiatan produksi mereka seperti pembuatan 

baterai, cat dan bahan bakar kendaraan 

bermotor. Penggunaannya secara luas dapat 

mengakibatkan pencemaran lingkungan 

yang signifikan di berbagai belahan dunia 

(WHO, 2014). Al-Ani et al.(2009)  menyatakan 

bahwa timbal yang masuk ke dalam tubuh 
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menyebabkan efek klinis yang serius pada 

sejumlah fungsi tubuh termasuk fisiologi 

reproduksi. Hasil penelitian yang mereka 

lakukan menunjukkan bahwa timbal mampu 

melewati membran plasenta tikus bunting 

dan terakumulasi dalam jaringan fetus. 

Perpindahan suatu senyawa melalui plasenta 

terjadi secara difusi sederhana sehingga 

konsentrasi senyawa di dalam peredaran 

darah induk serta aliran darah plasenta akan 

sangat menentukan perpindahan senyawa 

tersebut melalui plasenta. Senyawa dengan 

berat molekul sampai dengan 500 Dalton 

akan mudah melalui membran plasenta 

(Noni, 2011). Timbal memiliki berat molekul 

207,2 (Palar, 1994) sehingga timbal dapat dengan 

mudah melalui membran plasenta. Akibat 

kemampuan logam melintasi membran plasenta 

tersebut, Brandini et al. (2011) menyatakan 

bahwa fetus yang rentan terhadap timbal (Pb) 

dapat mengalami keracunan sehingga 

perkembangan fetus tertunda terutama pada 

dosis timbal (Pb) yang tinggi dan selama 

periode organogenesis. 

Masalah reproduksi berupa rendahnya 

jumlah anak sekelahiran serta cacat kongenital 

akibat intoksikasi timbal (Pb) yang telah 

dijabarkan sebelumnya tentu saja tidak dapat 

dipisahkan dari faktor keadaan stres oksidatif. 

Kerusakan oksidatif yang berhubungan dengan adanya 

timbal telah digambarkan sebagai salah satu mekanisme 

yang mungkin dilibatkan dalam intoksikasi timbal (Pb) 

(Ragini dan Mogra, 2013). Kerusakan oksidatif 

akibat kadar ROS yang tinggi tersebut dapat 

diminimalisir dengan adanya antioksidan. 

Antioksidan menyingkirkan radikal bebas 

dengan memutus reaksi yang dapat merusak 

sel.  

Buah dan sayuran merupakan sumber 

antioksidan yang baik (Edakkadath et al., 

2010). Salah satu buah yang mengandung 

antioksidan cukup tinggi yaitu karotenoid 

dan tokoferol adalah buah merah (Jermia, 

2009). Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh pemberian minyak 

buah merah terhadap jumlah anak 

sekelahiran dan cacat kongenital pada induk 

mencit yang diintoksikasi logam berat 

timbal (Pb). 

 

Materi dan Metode Penelitian 

Bahan dan Alat Penelitian  

Penelitian ini menggunakan mencit 

(Mus musculus) jenis kelamin betina, umur 3 

bulan dengan berat badan 30-35 gram. 

Bahan lain yang digunakan adalah timbal 

asetat produksi Merck, minyak buah berah 

(Pandanus conoideus Lam.) produksi Drs. I 

Made Budi ukuran 500 ml, akuades, hormon 

PMSG 1000 IU-Intervet, hormon hCG 500 

IU-Intervet, alkohol 70%, sekam (serutan 

kayu). Peralatan penelitian yang digunakan 

selama penelitian adalah kandang hewan 

coba, botol minum mencit, tempat pakan, 

spuite 1 cc, needle 22G, spuit yang telah 

dimodifikasi dengan sonde untuk memberikan 

minyak buah merah cara sonde, kapas steril, 

gloves, masker dan pinset anatomis. 

Dosis Buah Merah (Pandanus conoideus 

Lam.) 

Ketiga dosis minyak buah merah 

diperoleh berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Udju dkk. (2012) yaitu 

1199,25 mg/kg BB dan diturunkan untuk 

mencit dengan berat badan 20 g maka 

didapatkan dosis 24 mg/20 g BB. 

Berdasarkan rumus deret dosis, kemudian 

dosis ini dibagi menjadi 3 dosis perlakuan, 

yaitu ½ dari dosis konversi (12 mg/20 g 

BB), 1 kali dari dosis konversi (24 mg/20 g 

BB), dan 2 kali dari dosis konversi (48 

mg/20 g BB). 

Perlakuan 

Penelitian ini menggunakan lima 

kelompok perlakuan dan masing-masing 

kelompok berisi empat ekor tikus. 

Kelompok kontrol terdiri dari kelompok 

kontrol negatif (K-) yang hanya diberi 



Veterinaria Medika                                                    Vol. 9, No. 2, Juli 2016 
 

149 

 

akuades dan kelompok kontrol positif (K+) 

yang diintoksikasi timbal 0,011 mg/20 g BB 

secara peroral. Kelompok perlakuan terdiri 

dari kelompok perlakuan 1 (P1), perlakuan 2 

(P2), dan perlakuan 3 (P3) yang diberi 

minyak buah merah dengan dosis masing-

masing 12 mg/20 g BB, 24 mg/20 g BB dan 

48 mg/20 g BB secara peroral serta 

diintoksikasi timbal 0,011 mg/20 g BB secara 

peroral. Perlakuan untuk seluruh kelompok 

dilakukan setelah usia kebuntingan mencit 

mencapai hari ke 6-15. 

Perhitungan jumlah anak sekelahiran 

dilakukan berdasarkan jumlah anak yang 

dilahirkan baik dalam keadaan hidup 

maupun mati. Pengamatan cacat kongenital 

dilakukan berdasarkan kecacatan eksternal 

yang dapat dilihat secara kasat mata tanpa 

menggunakan alat bantu (mikroskop atau 

kaca pembesar). Pengamatan morfologi fetus 

pada kejadian cacat kongenital meliputi 

kelengkapan dan kelainan pada ekstremitas 

cranial dan caudal. 

Hasil rerata penghitungan tersebut 

disusun dan dianalisis dengan menggunakan 

uji statistik parametrik, yaitu menggunakan 

Analisys Of Variance (ANOVA) pada 

tingkat kepercayaan 5% dan apabila terdapat 

perbedaan nyata antar perlakuan dilanjutkan 

dengan uji jarak berganda Duncan 

(Kusriningrum, 2010). Data dianalisis 

menggunakan program Statistical Product 

and Service Solution (SPSS) versi 20. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil uji statistik Analysis of 

Variance (ANOVA) menunjukkan terdapat 

perbedaan yang nyata 0.012 (p < 0.05) 

terhadap jumlah anak sekelahiran. 

Selanjutnya dilakukan uji jarak berganda 

Duncan dengan hasil yang diperoleh 

menunjukkan kelompok K-, P1, P2 dan P3 

berbeda nyata (p < 0.05) dengan kelompok 

K+ (p > 0.05). Perbedaan nyata 0.000 (p < 

0.05) juga terlihat pada kejadian cacat 

kongenital yang kemudian dilakukan uji 

jarak berganda Duncan dengan hasil yang 

diperoleh menunjukkan kelompok K-, P1 

dan P2 berbeda nyata (p < 0.05) dengan 

kelompok K+ dan P3. Kelompok K+ 

berbeda nyata (p < 0.05) dengan kelompok 

K-, P1, P2 dan P3. Kelompok P3 berbeda 

nyata (p < 0.05) dengan kelompok K-, P1, 

P2 dan K+. Rangkuman hasil analisis 

statistika jumlah anak sekelahiran dan 

kejadian cacat kongenital ± SD (Standar 

Deviasi) induk mencit dapat dilihat pada 

tabel 1. 

 

Tabel 1. Rerata jumlah anak sekelahiran dan kejadian cacat kongenital ± SD (Standar Deviasi) 

induk mencit (Mus musculus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata (p < 0.05) 

Perbandingan rerata jumlah anak sekelahiran dan kejadian cacat kongenital dapat dilihat 

pada gambar 1. 

Perlakuan Rerata jumlah anak 

sekelahiran ± SD 

Rerata jumlah kejadian cacat 

kongenital ± SD 

K- 

K+ 

P1 

P2 

P3 

9,75
b
 ± 2,36 

4,25
a
 ± 0,96 

8,75
b
 ± 2,06 

8,75
b
 ± 2,87 

8,00
b 

± 0,82 

0,00
a
 ± 0,00 

4,00
c
 ± 1,414 

0,00
a
 ± 0,000 

0,00
a
 ± 0,000 

1,75
b
 ± 1,708 
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Gambar 1. Grafik rerata jumlah anak sekelahiran dan cacat kongenital induk mencit pada 

berbagai kelompok perlakuan. 

 

     
Gambar 2. Jumlah anak sekelahiran   Gambar 3. Jumlah anak sekelahiran  

                 kelompok K-         kelompok K+ 

     
Gambar 4. Jumlah anak sekelahiran   Gambar 5. Jumlah anak sekelahiran 

kelompok P1     kelompok P2 

 

     
Gambar 6. Jumlah anak sekelahiran   Gambar 7. Perbandingan morfologi 

Kelompok P3    fetus kelompok K- dengan K+ 

 

Gambar 8. Perbandingan morfologi fetus kelompok P1, P2 dan P3
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Kelompok K+ merupakan kelompok dengan 

jumlah anak sekelahiran paling rendah 

diantara semua kelompok. Penurunan jumlah 

anak sekelahiran tersebut disebabkan oleh 

paparan timbal yang menghambat produksi 

hormon progesteron oleh plasenta. 

Peningkatan kadar ROS akibat intoksikasi 

timbal menyebabkan keadaan stres oksidatif 

dan menimbulkan masalah kebuntingan 

seperti disfungsi dan apoptosis plasenta. 

Plasenta yang mengalami apoptosis 

menurunkan sekresi progesteron yang 

diperlukan untuk pemeliharaan kebuntingan. 

Selama periode kebuntingan, uterus 

mengalami perubahan perkembangan yang 

dirangsang oleh progesteron sehingga 

gangguan yang berhubungan dengan sekresi 

progesteron akan mempengaruhi hasil 

kebuntingan.Kelompok P1, P2 dan P3 

menunjukkan rerata jumlah anak sekelahiran 

yang mendekati kelompok K-. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa karotenoid yang 

terkandung dalam buah merah dapat 

mengurangi kerusakan oksidatif atau 

meminimalkan kerusakan akibat stres 

oksidatif dengan membatasi sejauh mana 

oksigen menembus membran (Edakkadath et 

al.,2010).  

Karotenoid mampu mengkonjugasikan 

struktur ganda dari elektron yang tidak 

berpasangan dan meredam aktifitas singlet 

oksigen tanpa harus mendegradasinya. 

Selain itu, kandungan lain dari buah merah 

yaitu tokoferol juga bekerja sebagai 

antioksidan dengan cara mengoksidasi 

radikal bebas. Ion H dari tokoferol diberikan 

kepada radikal bebas sehingga bentuk 

radikal bebas menjadi stabil (Flora, 2009). 

Pada kejadian cacat kongenital, kelompok 

K+ menjadi kelompok dengan kejadian 

cacat kongenital tertinggi diantara kelompok 

lainnya. Cacat kongenital terjadi akibat 

faktor stres oksidatif yang mempengaruhi 

perkembangan embrio, meskipun tidak 

dengan efek genotoksik langsung. Stres 

oksidatif telah terbukti mempengaruhi 

beberapa ekspresi karakteristik gen dari 

berbagai tahap perkembangan embrio. Stres 

oksidatif menurunkan ekspresi gen PAX3 

(suatu kompleks protein yang mengikat 

DNA dan mengatur ekspresi gen). Reaksi 

tersebut melibatkan AMPK yaitu enzim 

dengan aktivitas kinase yang diaktifkan 

sebagai respon terhadap peningkatan 

Adenosine Monophosphate Nucleoside 

(AMP). Peningkatan rasio AMP/ATP terjadi 

pada kondisi hipoksia dengan ketersediaan 

nutrisi dan energi yang rendah. Secara 

singkat, peristiwa yang mendasari kejadian 

cacat kongenital meliputi hipoksia, 

peningkatan produksi ROS, aktivasi AMPK, 

penurunan ekspresi gen PAX3, hilangnya 

kontrol protein p53 (protein yang menjaga 

sel dari mutasi genetik akibat kerusakan 

DNA) dan penyimpangan apoptosis sel 

krista saraf. Semua hal itu pada akhirnya 

menyebabkan kejadian cacat kongenital 

(Sonia et al., 2013).Hasil penelitian terhadap 

kelompok P1, P2 menunjukkan tidak terjadi 

kecacatan kongenital pada fetus yang 

dilahirkan. Mekanisme antioksidan dapat 

mencegah terjadinya kecacatan akibat 

induksi suatu agen teratogen adalah dengan 

cara memberikan perlindungan terhadap 

kerusakan akibat radikal bebas. Karoten 

memutus reaksi rantai peroksidasi lipid tak 

jenuh dalam otak dan jaringan lain dan 

secara efektif mengangkut ROS dari dalam 

sel yang terkena stres oksidatif. Agen 

teratogen meningkatkan kadar MDA dan  

menurunkan aktivitas SOD dalam embrio. 

Oleh karena itu, karoten bekerja 

meningkatkan SOD embrio dan mentralisir 

ROS berlebih yang dihasilkan oleh agen 

teratogen (Chunmei et al., 2013).Hasil 

penelitian kelompok P3 menunjukkan 

adanya cacat kongenital yang terjadi. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil studi Young dan 
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Lowe (2001) yang menyatakan bahwa 

karotenoid, salah satu kandungan di dalam 

buah merah, akan kehilangan efekstivitasnya 

sebagai antioksidan pada konsentrasi tinggi. 

Lebih lanjut, Palozza (1998) menjelaskan 

bahwa karotenoid dalam jumlah atau 

konsentrasi yang tinggi di dalam tubuh 

justru akan meningkatkan produksi MDA. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 

jumlah anak sekelahiran pada mencit yang 

diintoksikasi logam berat timbal (Pb) dengan 

pemberian minyak buah merah lebih banyak 

serta kejadian cacat kongenital lebih sedikit 

bila dibandingkan dengan induk mencit yang 

diintoksikasi logam berat timbal (Pb) tanpa 

pemberian minyak buah merah. 

 

Daftar Pustaka 

Al-Ani, I.M., I.N. Al-Khfaji, M.B. 

Fakhrildin, H.H. Mangalo and S.R. Al-

Obaidi. 2009. The Effect of Lead 

Exposure of Mice during Pregnancy 

on The Morphology of Epididymal 

and Testicular Spermatozoa of Their 

Offspring. J. Med. Int. 8 (1):11-16. 

Brandini, D.A., M.A. Sala and R.A. Lopes. 

2011. Effects of Maternal Pb2+ 

Poisoning during Pregnancy on the 

Development of the Jaw (Meckel’s 

Cartilage) of Rat Fetus. J. Appl. Sci. 

Environ. Manage. 15 (1):17 – 19 

Chunmei, L., J.M. Yon, A.Y. Jung, J.G. Lee, 

K.Y. Jung, B.J. Lee, Y.W. Yun and S.Y. 

Nam. 2013. Antiteratogenic Effects of β-

Carotene in Cultured Mouse Embryos 

Exposed to Nicotine. Evid. B. Comp. and 

Alt. Med. 2013:1-11. 

Edakkadath, R.S., K.C. Preethi and R. 

Kuttan. 2010. Antioxidant Activity of 

Carotenoid Lutein In Vitro an In Vivo. 

Ind. J. of Exp. Bio. 48:843-848. 

Flora, S.J.S. 2009. Structural, Chemical and 

BiologicalAspects of Antioxidants for 

Strategies Against Metal and Metalloid 

Exposure. Ox. Med and Cell. Long. 

2(4):191-206. 

Jermia, L. 2009. Peluang Pengembangan Buah 

Merah (Pandanus conideus Lam.) di 

Provinsi Papua. J. Lit. Per. 28(4):134-

141. 

Noni, Z. 2011. Uji “Toksisitas Perkembangan” 

Siprofloksasin dan Studi Histologi 

terhadap Mencit Putih [Tesis]. 

Pascasarjana. Universitas Andalas. 

Palar, H. 1994. Pencemaran dan Toksikologi 

Logam Berat. Rineka Cipta. Jakarta. 

Palozza, P. 1998. Prooxidant Actions of 

Carotenoids in Biologic Systems. 

Nutr. Rev. 56(9):257-265 

Ragini,S. and S.Mogra. 2013. Effects of 

Gestational Exposure to Lead Acetate 

on Implantation and Neonatal Mice. J. 

of Cell and Mol. Bio. 11(1&2):47-58. 

Sonia,C., T. Fernandes and G. Suarez. 2013. 

Oxidative Stress and Birth Defects In 

Infants of Women with Pregestational 

Diabetes. MEDICC Rev. 15(1):37-40. 

Udju, I.S.T., Y. Martono dan H. Soetjipto. 2012. 

Ekstrak Enzimatis Minyak Buah Merah 

(Pandanus conoideus Lam.) sebagai 

Antikolesterol terhadap Mencit Putih Jantan 

Galur Swiss. Prosiding Seminar Nasional 

Sains dan Pendidikan Sains VII 

UKSW. Salatiga. 117-126. 

WHO (World Health Organization). 2014. 

Lead Poisoning and Health. 

//http://www.who.int/mediacentre/fact

sheets/fs379/en/# [30 April 2015] 

Widowati, W., A. Sastiono dan R.J. 

Rumampuk. 2008. Efek Toksik Logam 

Pencegahan dan Penanggulangan 

Pencemaran. Andi. Yogyakarta. 

 




