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Abstract

This research was conducted to observe the aplication of different doses of beta 
carotene toward live fetus percentage in mice (Mus musculus) that exposured by cigarrete 
smoke. Cigarrete smoke exposured during pregnancy can increase the levels of Reactive 
Oxygen Species (ROS) that disrupts the physiological maternal pregnancy and embryonic 
development. Beta carotene was able to reduce levels of ROS which act as antioxidants. 
This research was used 20 female matured mice and 20 male matured mice. Female mice 
were divided randomly into five groups and each got four repetitions. Each group was 
used different dose. First group was negative control and used soya oil, second group was 
positive control and used soya oil and one cigarette, third group was used beta carotene 
32,5 IU / 20 g BW in soya oil and one cigarrete, fourth group was used beta carotene 65 
IU / 20 g BW in soya oil and one cigarrete, fifth group was used beta carotene 130 IU / 20 
g BW in soya oil and one cigarrete. The experiment given per-orally of beta carotene and 
exposured cigarette smoke 6 – 15 pregnancy days. The data were analyzed using ANOVA 
and Duncan test. The result showed that aplication of beta caroten was significantly 
different for live fetus in mice (P<0.05). Based on the research, the conclusion was that 
the oral administration of beta carotene can maintain live fetus percentage in pregnant 
mice (Mus musculus) that exposured by cigarette smoke.

Keywords: Beta carotene, live fetus percentage, cigarrete smoke, ROS.

Pendahuluan
Negara Indonesia merupakan negara 

ketiga dengan jumlah perokok terbanyak 
di dunia setelah Cina dan India. Saat 
ini diperkirakan sebanyak 65 juta orang 
merokok setiap harinya di Indonesia. 
Kenyataan ini dipertegas oleh temuan 
Global Adult Tobacco Survey bahwa 

sebanyak 61,4 juta orang dewasa di 
Indonesia sampai saat ini memiliki 
kebiasaan merokok. Sebanyak 67,4% 
diantaranya adalah laki-laki. Ketua 
Badan Khusus Pengendalian Tembakau 
Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat 
Indonesia menyatakan bahwa saat 
ini jumlah perokok Indonesia sudah 
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semakin meningkat, bahkan 12,7% 
telah meninggal akibat penyakit yang 
berhubungan dengan perilaku merokok 
(Riskesdas, 2013).

Merokok masih merupakan salah 
satu kebiasaan masyarakat yang sulit 
untuk dihindari karena dalam rokok 
terkandung zat yang dapat menyebabkan 
ketergantungan, seperti: nikotin, tar, 
formaldehid, amonia, logam kadmium, 
d ich lorod ipheny l t r i ch loroe thane 
(DDT), polonium, hidrogen sianida dan 
polycyclicaromatic hydrocarbons (PAHs) 
(Kleemann et al., 2008).

Studi kasus di Jepang pada tahun 
2006 membuktikan bahwa dampak 
dari rokok tidak hanya pada perokok 
namun juga pada lingkungan sekitarnya. 
Studi tersebut mengkaji tentang hewan 
kesayangan seperti anjing yang tinggal 
bersama majikan seorang perokok aktif. 
Studi kasus membuktikan bahwa 75% 
hewan kesayangan tersebut mengalami 
infertilitas. Kasus infertilitas ini dapat 
dilihat dari viabilitas, morfologi dan 
motilitas sperma. Kualitas sperma 
yang kurang bagus tidak akan mampu 
menembus membran sel telur sehingga 
bisa dikatakan sperma tersebut infertil 
(Nakada et al., 2006).

Amasha dan Jaredah (2012) 
menyatakan 88,9% asap rokok berbahaya 
bagi janin. Dampak merokok pasif bagi 
janin dapat mengakibatkan gangguan 
pertumbuhan janin dalam kandungan, 
congenital neonatal malformation, letak 
janin sungsang, hipoksia, berat badan 
lahir rendah dan bayi lahir mati.

Lingkungan asap rokokdapat 
menyebabkan timbulnya berbagai 
jenis penyakit pada perokok aktif 
maupunperokok pasif (Ahsan dkk., 
2009). Asap rokok merupakan polutan 
penyumbang radikal bebas terbesar 
diantara polutan lainnya. Asap rokok 
mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia 
yang banyak memberikan dampak buruk 
bagi kesehatan. Kandungan asap rokok 
yang berbahaya tersebut seperti: nikotin, 

karbon monoksida, akrolein, hidrokarbon 
polisiklik dan N-nitrosamin (Moritsugu, 
2006).

Produksi radikal bebas yang 
berlebihan dalam tubuh dapat memicu 
terbentuknya stres oksidatif. Stres 
oksidatif dapat dilihat dengan melakukan 
pengukuran langsung agen oksidatif 
seperti produksi Reactive Oxygen 
Species (ROS) oleh sel darah perifer atau 
dengan efek stres oksidatif pada target 
molekul (produk lipid peroksida dan 
protein teroksidasi) dan respon kapasitas 
antioksidan dalam plasma. Reactive 
Oxygen Species (ROS) di dalam tubuh 
cenderung bereaksi dengan jaringan 
sehingga menimbulkan reaksi berantai 
yang dapat menyebabkan kerusakan 
jaringan (Afonso and Champy, 2007 ; 
Agarwal et al., 2005). 

Stres oksidatif dapat dicegah dan 
dikurangi dengan asupan antioksidan yang 
cukup dan optimal ke dalam tubuh, sebab 
antioksidan merupakan senyawa yang 
dapat meredam dampak negatif radikal 
bebas antara lain dengan menghambat 
pembentukan radikal bebas dengan cara 
memberikan salah satu elektron atomnya. 
Saat molekul radikal bebas menarik 
elektron dari molekul antioksidan, radikal 
bebas tersebut menjadi stabil dan tidak 
berbahaya bagi sel tubuh (Denisov and 
Afanas’ev, 2005).

Pakar kesehatan percaya bahwa 
stres sel dapat dikendalikan dengan 
mengkonsumsi makanan yang kaya 
antioksidan, misalnya vitamin A, 
vitamin E, vitamin C, tumbuhan hijau 
yang mengandung polifenol, buah-
buahan, sayuran, seng dan selenium. 
Dalam penelitian ini menggunakan 
beta karoten sebagai antioksidan yang 
tergolong dalam senyawa antioksidan 
non enzimatis yang larut dalam lemak 
(Winarsi, 2007). Asupan beta karoten 
atau karotenoid lainnya dari suplemen 
maupun makanan tidak menyebabkan 
toksisitas akut dibanding dengan vitamin 
A, dosis alternatif yang aman dikonsumsi 
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mencapai 25.000 IU untuk konsumsi 
sehari-hari selama kehamilan (Bendich, 
1988).

Kelebihan antioksidan beta karoten 
dibanding dengan yang lain adalah karena 
beta karoten mempunyai peranan dalam 
menangkap radikal bebas peroksil yang 
disebabkan asap rokok di dalam jaringan, 
beta karoten juga mampu menangkap 
oksigen reaktif dan radikal peroksil lalu 
menetralkannya (Esvandiary dkk., 2007).

Berdasarkan latar belakang tersebut, 
maka dilakukan penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh pemberian 
beta karoten terhadap persentase jumlah 
fetus mencit (Mus musculus) hidup yang 
diberi paparan asap rokok kretek.

Metode Penelitian
Tempat Penelitian

Penelitian tentang pengaruh 
pemberian beta karoten terhadap 
persentase jumlah fetus mencit (Mus 
musculus) hidup yang dipapar asap 
rokok kretek dilakukan di Unit Hewan 
Coba dan laboratorium Patologi Klinik 
Fakultas Kedokteran Hewan Universitas 
Airlangga Surabaya.
Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kandang mencit 
berukuran (23 cm x 17 cm x 9,5 cm), 
kandang perlakuan paparan asap rokok 
berukuran (31 cm x 19 cm x 22 cm) 
dengan satu lubang untuk memasukkan 
rokok ke dalam kandang dan lubang 
lainnya untuk aliran udara. Pangkal 
rokok dihubungkan dengan aerator 
melalui selang dengan diameter sama 
dengan diameter rokok agar rokok tetap 
menyala selama perlakuan (Keumalasari 
dkk., 2008), gelas ukur 100 ml, mortir, 
gunting, aluminium foil, botol 125 ml, 
disposable syringe dengan jarum tumpul 
(sonde), masker, sarung tangan karet, 
tempat pakan, tempat minum dan alat 
dokumentasi.

Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah beta karoten dalam 
bentuk softgel, rokok kretek berkomposisi 
tar 38 mg dan nikotin 2,2 mg (Keumalasari 
dkk., 2008), hormon PMSG dan hCG, 
minyak kedelai sebagai pengencer, pakan 
pelet dan air mineral untuk minum.

Pembuatan Dosis Beta Karoten
Satu softgel beta karoten yang 

mengandung 25.000 IU diambil isinya 
dan dituang ke dalam mortir untuk 
diencerkan dengan minyak kedelai. Beta 
karoten yang sudah diencerkan dibagi ke 
dalam tiga dosis berbeda, yaitu P1 adalah 
setengah dari dosis normal 32,5 IU, P2 
adalah dosis normal 65 IU dan P3 adalah 
dua kali dari dosis normal 130 IU.

Persiapan Hewan Coba
Hewan coba mencit betina dan jantan 

strain Balb/c fertil yang sudah dewasa 
kelamin sebanyak 20 ekor dibagi menjadi 
lima kelompok perlakuan (K-, K+, P1, P2 
dan P3) dan masing-masing kelompok 
mendapat empat ulangan. Sebelum 
perlakuan, hewan coba akan diadaptasi 
selama satu minggu.

Kandang mencit terbuat dari wadah 
plastik dengan alas serutan kayu dan tutup 
kandang terbuat dari anyaman kawat 
yang kuat, tahan gigitan dan tidak mudah 
rusak. Kandang ditempatkan diruangan 
yang tenang, cukup cahaya, dengan suhu 
dan kelembaban yang sesuai. Kandang 
dijaga kebersihannya dan alas serut kayu 
diganti tiga hari sekali.

Penyerentakan Birahi
Penyerentakan birahi menggunakan 

hormon Pregnant Mare Serum 
Gonadotropin (PMSG) dan human 
Chorionic Gonadotropin (hCG). Dosis 
PMSG 5 IU dan hCG 5 IU dua hari 
kemudian, setelah itu mencit dikawinkan 
dan 17 jam kemudian dilakukan 
identifikasi vagina untuk menemukan 
adanya sumbat vagina. Betina yang positif 
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dipisahkan dari jantan dan dihitung umur 
kehamilan satu hari (Widjiati dkk, 2011).

Perkawinan Hewan Coba
Mencit dikawinkan dengan cara 

dikumpulkan dengan satu mencit jantan 
dalam satu kandang (monomatting). 
Mencit betina yang sudah kawin dapat 
diketahui dengan memeriksa sumbat 
vagina pada 17 jam setelah penyuntikan 
hormon human Chorionic Gonadotropin. 
Kopulasi dianggap telah terjadi apabila 
terdapat sumbat vagina.

Pengamatan Jumlah Fetus
Induk mencit yang sudah memasuki 

usia kebuntingan hari ke-18, maka akan 
dilakukan dislokasi servikal. Setelah 
dipastikan hewan tersebut mati kemudian 
dilakukan pembedahan laparotomi untuk 
mengetahui jumlah fetus dalam uterus.

Hasil dan Pembahasan
Analisis rerata persentase jumlah 

fetus hidup kelompok kontrol positif 
menunjukkan hasil yang signifikan 
(P<0,05) bila dibandingkan dengan 
kelompok K- (100%), P1 (100%) dan 
P2 (100%) tetapi tidak berbeda nyata 
dengan P3 (77%). Kelompok K+ (55%) 
merupakan kelompok dengan rerata 
persentase jumlah fetus hidup paling 
rendah di antara semua kelompok. 

Penurunan jumlah fetus hidup 
dalam satu periode kebuntingan dapat 
disebabkan karena tingginya kadar ROS 
akibat paparan asap rokok, sehingga 
menyebabkan keadaan stres oksidatif 
dan menimbulkan masalah kebuntingan 
seperti disfungsi dan apoptosis plasenta. 
Reactive Oxygen Species (ROS) 
merupakan salah satu sinyal penyebab 
apoptosis (Deshpande et al., 2000). 
Plasenta yang mengalami apoptosis 
menurunkan sekresi progesteron 
yang diperlukan untuk pemeliharaan 
kebuntingan. Pengaruh hormon 

progesteron pada sistem reproduksi akan 
mengakibatkan endometrium menebal 
dan uterus berkembang sebagai persiapan 
uterus untuk menampung dan memberi 
makan embrio serta pembentukan 
plasenta bila terjadi kebuntingan 
(Ismudiono dkk., 2010). Progesteron 
akan dipertahankan mulai dari fertilisasi 
sampai dengan terbentuknya plasenta 
pada saat implantasi (Wiknjosastro, 2005). 
Sehingga hormon progesteron ini sangat 
penting untuk memelihara kebuntingan. 
Penurunan jumlah fetus juga disebabkan 
karena adanya kegagalan perkembangan 
embrio mencit yang memungkinkan 
terjadinya kematian embrio dini (early 
embrio death). Kematian embrio dini 
mengakibatkan tidak terjadinya implantasi 
embrio, apabila masih terjadi implantasi 
maka akan diikuti oleh resorbsi embrio 
yaitu proses penyerapan embrio oleh 
dinding uterus. Faktor-faktor yang dapat 
menjadi penyebab terjadinya kematian  
embrio dini pada mencit adalah kualitas 
spermatozoa, gangguan alat kelamin 
betina, faktor keseimbangan hormonal, 
faktor pakan dan faktor lingkungan 
(Hardjopranjoto, 1995). Kandungan asap 
rokok yaitu nikotin juga dapat merusak 
fungsi vaskular uterus, sehingga akan 
menyebabkan resistensi pembuluh darah 
meningkat dan menurunkan aliran darah 
ke uterus (Xiao et al., 2007). 

Pada kelompok P1 dan P2 yang 
diberi beta karoten kemudian dipapar 
asap rokok menunjukkan rerata jumlah 
fetus yang sama dengan kelompok kontrol 
negatif. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa beta karoten yang diberikan 
secara bersamaan dengan paparan asap 
rokok mampu mengurangi kerusakan 
oksidatif dan gangguan kadar enzim 
antioksidan pada embrio. Sesuai dengan 
pernyataan Chunmei et al. (2013) dalam 
penelitiannya tentang efek beta karoten 
pada embrio tikus yang diinduksi nikotin. 
Mereka menyatakan bahwa antioksidan 
dari beta karoten dapat mencegah 
gangguan kelainan bahkan kematian 
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pada embrio yang diinduksi nikotin. 
Mereka juga berpendapat bahwa beta 
karoten yang diperoleh dalam makanan 
dapat secara efektif melawan efek buruk 
dari nikotin dan secara efektif melindungi 
embrio selama organogenesis akibat 
induksi nikotin pada paparan asap rokok.

Mekanisme perlindungan antioksidan 
beta karoten dalam menurunkan stres 
oksidatif akibat paparan asap rokok 
adalah dengan memutus reaksi berantai 
peroksidasi lipid tak jenuh dalam otak dan 
jaringan lainnya, sehingga kandungan 
nikotin yang dapat menyebabkan Reactive 
Oxygen Spescies (ROS) dalam asap rokok 
tidak mampu meningkatkan kadar MDA 
dan menurunkan aktivitas SOD pada 
embrio (Chunmei et al., 2013), selain itu 
kandungan beta karoten juga berpotensi 
untuk meredam aktifitas singlet oksigen 
yang memicu terbentuknya radikal 
bebas. Beta karoten juga dapat bereaksi 
dengan radikal peroksil yang merupakan 
zat oksidan dari asap rokok dengan 
membentuk radikal karotenoid peroksil 
yang kemudian menjadi karotenoid 
peroksida (Muchtadi, 2000). Pada 
penelitian ini dosis 32,5 IU / 20 g BB 
dan 65 IU / 20 g BB dapat secara efektif 
mempertahankan jumlah fetus hidup 
akibat paparan asap rokok dibandingkan 
pada dosis 130 IU / 20 g BB.

Pada penelitian ini ditemukan 
adanya tapak resorbsi (sisa jaringan 
embrio berupa gumpalan merah yang  
tertanam pada uterus) pada kelompok P3 
sebanyak dua dan K+ sebanyak lima. Hal 
tersebut disebabkan karena pada masa 
organogenesis tidak terdapat lagi sifat 
totipotensi sel, sehingga sel tidak dapat 
memperbaiki kerusakan dan tidak terjadi 
perkembangan selanjutnya. Akibatnya 
fetus mencit mati dan hanya  terbentuk 
gumpalan merah (Marusin, 2011). Adanya 
tapak resorbsi juga disebabkan karena 
nikotin  yang terkandung dalam asap 
rokok dapat menembus plasenta akibat 
tingginya tingkat cotinine (produk antara 
yang pasti ada di dalam tubuh perokok 

dan jumlahnya dapat menunjukkan 
banyaknya nikotin yang dihisap oleh 
seseorang) dalam amnion fetus mencit 
yang dipapar asap rokok (Jauniaux et 
al., 1999). Resorbsi pada kelompok P3 
dikarenakan karotenoid dalam jumlah 
atau konsentrasi yang tinggi di dalam 
tubuh justru akan meningkatkan produksi 
MDA (Palozza, 1998).

Selain itu juga ditemukan induk 
mencit yang mengalami abortus pada 
kelompok kontrol positif yang diberi 
perlakuan minyak kedelai dan paparan 
asap rokok. Tembakau, alkohol, kafein, 
radiasi, kontrasepsi, toksin lingkungan 
adalah beberapa zat yang dapat memicu 
terjadinya abortus. Ketika terjadi 
fertilisasi maka akan terbentuk zigot 
yang berkembang menjadi embrio. 
Embrio akan menempel (implantasi) ke 
dalam endometrium. Kekokohan dinding 
endometrium ini akan dipelihara oleh 
hormon progesteron yang dihasilkan 
oleh korpus luteum, sehingga konsentrasi 
progesteron akan meningkat pada masa 
kebuntingan. Hal ini untuk memelihara 
kelangsungan perkembangan embrio di 
dalam uterus. Kadar progesteron yang 
rendah pada masa kebuntingan dapat 
mengakibatkan abortus. Defisiensi 
hormon tersebut akan mengganggu 
nutrisi pada hasil konsepsi dan berperan 
dalam peristiwa kematian janin 
(Cunningham, 2005). Hal tersebut juga 
didukung oleh penelitian George (2006) 
bahwa merokok telah dikaitkan dengan 
abortus spontan dalam beberapa studi 
kasus yang dilakukan di negara Swedia. 
Hasil studi kasus tersebut menunjukkan 
resiko abortus spontan akan meningkat 
pada perokok aktif.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang 

pengaruh pemberian beta karoten 
terhadap persentase jumlah fetus mencit 
(Mus musculus) hidup yang diberi 
paparan asap rokok kretek, maka dapat 
disimpulkan bahwa pemberian berbagai 



20

Celica Alqurratu Rizqi, Mas’ud H., Sunaryo Hadi W. Pengaruh Pemberian Beta Karoten....

dosis beta karoten terhadap paparan asap 
rokok dapat mempertahankan jumlah 
fetus hidup.
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