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Aktivitas Tablet Effervescent Ekstrak Herba Pegagan (Centella asiatica
(L) Urb.) (HerbaCan) Terhadap Parameter Hematologi, Sekresi No Fagosit
dan Gambaran Histopatologik Pankreas Tikus Jantan Galur Wistar yang
Diinduksi Aloksan

Akrom & Firdaus, M.
Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Abstrak
Induksi aloksan menimbulkan kerusakan pada pankreas melalui mekanisme stress oksidatif. Tablet

effervescent “HerbaCan” dengan kandungan utama ekstrak etanol herba pegagan telah dibuktikan
bersifat menghambat kejadian DM pada hewan uji yang diinduksi aloksan. Herba pegagan banyak
mengandung flavonoid yang bersifat sebagai antioksidatif dan imunomodulator. Bagaimana pengaruh
tablet “HerbaCan” pada gambaran hematologi darah tepi dan kadar NO belum diketahui. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian tablet effervescent “HerbaCan” terhadap gambaran
hematologi dan sekresi NO fagosit tikus jantan Wistar yang diinduki alloxan. Sebanyak 42 tikus jantan
Wistar dibagi kedalam 6 kelompok, masing-masing 7 ekor tiap kelompok. Kelompok kontrol positif
diberi Imboost dan diinduksi aloksan, kelompok kontrol negatif diinduksi aloksan tanpa diberi “HerbaCan”,
kelompok kontrol normal tidak diberi perlakuan dan tidak diinduksi aloksan, serta 3 kelompok perlakuan
masing-masing mendapatkan tablet “HarbaCan” 75mg/kgBB, 100mg/kgBB, dan 125mg/kgBB serta
diinduksi aloksan. Semua kelompok diberi perlakuan selama satu minggu. Pada hari ketujuh semua
kelompok kecuali kontrol normal diberi aloksan 120mg/kgBB. Pada hari kedelapan semua tikus dikorbankan
lalu diamati gambaran darah tepi dan aktifitas makrofag peritoneal dalam mensekresi NO. Hasil penelitian
dengan signifikansi (p=0,05) menunjukkan bahwa pemberian tablet “HerbaCan” meningkatkan angka
eritrosit (AE) dan Angka lekosit (AL) tikus Wistar pada dosis 125mg/kgBB, meningkatkan angka netrofil
(AN) tikus Wistar pada dosis 100mg/kgBB dan 125mg/kgBB, meningkatkan Hemoglobin (Hb) tikus Wistar
pada dosis 75mg/kgBB dan 125mg/kgBB, serta meningkatkan sekresi NO fagosit pada dosis 75mg/
kgBB, 100mg/kgBB dan 125mg/kgBB (p<0,05). Pemberian tablet “HerbaCan” tidak mempengaruhi angka
trombosit (AT) tikus Wistar yang diinduksi aloksan (p>0,05). Pemberian tablet “HerbaCan” mempengaruhi
parameter hematologi AE, AL, Hb, dan jumlah netrofil namun tidak berpengaruh jumlah AT. Tablet
“HerbaCan” berpengaruh terhadap sekresi NO fagosit tikus jantan Wistar yang diinduksi aloksan.

Kata Kunci: Alloxan, tablet “HerbaCan”, ekstrak herba pegagan, hematologi, sekresi NO fagosit, diabe-
tes mellitus.

Abstract
Diabetes mellitus is one of diseases that are being watched closely by Indonesian Ministry of Health

because of its increasing prevalence among the society. The disease caused by damaged pancreas due
to oxidative stress. The purpose of this research was to figure out the effect of pre-treatment with
“HerbaCan” effervescent tablet of pegagan (Centella asiatica (L) Urb) extract on Parameters of Hematol-
ogy and phagocyte NO secretion of alloxan- induced Wistar rats. 42 rats were divided into six different
groups, positive control group was pre-treated with Imboost, negative control was not given any treat-
ment but induced by alloxan, and normal control group which were not given drug and were not
induced by alloxan. Three groups of dose were given effervescent tablet of pegagan extract with each
group received 75mg/kg, 100mg/kg and 125mg/kg of their weight. Pre-treatment was done for 6 days.
On the seventh day alloxan 120mg/kg were administered. On the next day, blood and peritoneal fluid
samples were collected and analyzed for White Blood Cell Count and Phagocyte NO secretion data.
Results showed that “HerbaCan” effervescent tablet of pegagan increased RBC count and ALC of Wistar
rats on 125mg/kgBB dose, increased ANC of Wistar rats on 100mg/kgBB and 125mg/kgBB dose, in-
creased HGB count of Wistar rats on 75mg/kgBB and 125mg/kgBB dose, and also increased macroph-
age NO secretion of Wistar rats on 75mg/kgBB, 100mg/kgBB on 125mg/kgBB dose (p<0,05). Efferves-



6767676767Prosiding “Simposium Nasional Peluang dan Tantangan Obat Tradisional dalam Pelayanan Kesehatan Formal”

cent tablet of pegagan extract did not affect Platelet count of alloxan-induced Wistar rats (p>0,05).
Effervescent tablet of “HerbaCan” affected hematology parameters of RBC, ANC, ALC, and HGB while
PLT was not affected. “HerbaCan” tablet also affected phagocyte NO secretion of alloxan induced Wistar
rats.

Keywords: Alloxan, “HerbaCan” tablet, hematologic parameters, phagocyte NO secretion, diabetes
mellitus.

Pendahuluan
Diabetes merupakan penyakit degeneratif

yang menjadi salah satu polemik dunia kesehatan,
terutama di Indonesia. Berdasarkan hasil Riset
Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Nasional tahun
2007, 17 provinsi di Indonesia menunjukkan
angka prevalensi diabetes diatas angka prevalensi
diabetes nasional. Angka penderita diabetes yang
didapat dari sampling terhadap 356 kota di In-
donesia mencapai 7,1%.1 Diabetes merupakan
penyakit metabolism, melalui mekanisme stress
oksidatif, dapat ber-akibat kerusakan pada multi
organ. Dalam jangka panjang, penderita DM
dapat mengalami kerusakan pada organ mata,
ginjal, syaraf dan sistem sirkulasi.2

Stress oksidatif merupakan faktor patofisio-
logi potensial penyebab kerusakan sel beta
pankreas yang mengakibatkan penurunan sekresi
insulin sehingga terjadi diabetes.3 Aloksan
merupakan induktor stress oksidatif yang bekerja
dengan merusak sel beta pankreas, sehingga
menyebabkan diabetes.6 Apabila stress oksidatif
dapat dicegah, terjadinya DM pun dapat diantisi-
pasi.4 Pemanfaatan antioksidan dapat diarahkan
sebagai agen pencegah kerusakan sel beta pan-
kreas, sehingga mengurangi resiko terjadinya
DM.5 Herba pegagan (Centella asiatica (L) Urb)
mengandung antioksidan yang berasal dari
golongan triterpenoid, vitamin dan flavonoid.7
Golongan flavonoid seperti kuersetin, kaemp-
ferol, dan beberapa glikosida potensial sebagai
antioksidan alami.8 Selain khasiatnya sebagai
antioksidan, herba pegagan terbukti dapat
meningkatkan imunitas. Ekstrak pegagan telah
terbukti dapat meningkatkan kadar inter-leukin-
6 yang berperan penting dalam mengatasi infeksi
Salmonella typhii,9 jumlah sel darah putih, dan
natural killer cell pada tikus yang diradiasi sinar
gamma.10

Tablet effervescent “HerbaCan” telah dibukti-
kan memiliki efek anti DM. Sediaan effervescent
memiliki keunggulan dibanding sediaan oral

yang lain yaitu bisa dibuat dengan rasa yang lebih
baik, aksi yang lebih ramah di dalam lambung,
serta lebih mudah dibawa daripada bentuk
larutan.11 Namun sampai sejauh ini belum
diketahui bagaimana pengaruh tablet efferves-
cent “HerbaCan” terhadap gambaran darafh
tepid an aktifitas makrofag dalam mensekresi
NO.

Metode
Penelitian ini menggunakan 42 ekor tikus

jantan galur Wistar yang dibagi ke dalam 6
kelompok. Kelompok I adalah kelompok kontrol
positif yaitu kelompok yang diberi Imboost
sebagai agen imunomodulator. Kelompok II
adalah kelompok kontrol negatif yang men-
dapatkan aquadest, kelompok III adalah
kelompok kontrol normal yang tidak mendapat
prelakuan tablet effervescent dan tidak diinduksi
dengan aloksan, sedangkan kelompok IV, V, VI
adalah kelompok yang mendapatkan tablet ef-
fervescent herba Pegagan dalam berbagai dosis
yaitu 75 mg/kgBB; 100mg/kgBB; dan 125mg/
kgBB. Pemberian Imboost, aquabidest dan tab-
let effervescent herba Pegagan dilakukan secara
oral setiap hari selama 6 hari. Pada hari ke-6 tikus
diinduksi dengan aloksan (120 mg/kg) secara
intravena. Pada hari ke-7 tikus dikorbankan
dengan narkose menggunakan kloroform.

Preparasi analisis parameter hematologi
dilakukan dengan mengambil darah dari sinus
orbitalis masing-masing hewan uji menggunakan
pipet pasteur. Sampel darah kemudian dimasuk-
kan kedalam tabung eppendorf yang telah diisi
EDTA sebelumnya. Analisis parameter hematologi
terhadap sampel darah dilakukan dengan
melakukan uji darah lengkap menggunakan he-
matology analyzer CellDyn 3600. Sampel darah
diaspirasikan melalui sampling nozzle, kemudian
dilakukan prosedur hitung darah lengkap.

Analisis kadar glukosa darah dilakukan
dengan mengambil darah dari sinus orbitalis
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masing-masing hewan uji. Darah yang telah
didapatkan kemudian didiamkan selama 30
menit lalu disentrifugasi selama 15 menit dengan
kecepatan 4000 rpm hingga dihasilkan serum
yang bening. Penetapan sampel menggunakan
serum darah sebanyak 10 µl ditambah 1000 µl
reagen GOD-PAP. Penetapan blanko
menggunakan aquadest 10 µl ditambah dengan
reagen glukosa GOD-PAP 1000 µl. Penetapan
standar menggunakan larutan standar glukosa
10 µl dengan ditambah dengan reagen 1000 µl
GOD-PAP. Masing-masing kemudian dimasukkan
tabung reaksi dan dicampur, kemudian diinkubasi
5 menit dengan suhu 37o C. kemudian dibaca
absorbansinya pada panjang gelombang 550
nm. kemudian diinjeksikan pada hematology ana-
lyzer kemudian didapatkan hasil kadar glukosa
darah.

Isolasi dan kultur makrofag dilakukan
dengan mengorbankan tikus secara narkose
menggunakan kloroform. Mencit diletakkan
dalam posisi telentang, kulit bagian perut dibuka
dan dibersihkan selubung peritoneumnya dengan
alkohol 70%, kemudian disuntikkan 10ml me-
dium RPMI dingin ke dalam rongga peritoneum,
ditunggu selama 3 menit sambil digoyang-
goyang secara perlahan. Cairan peritoneum
dikeluarkan dari rongga peritoneum dengan cara
menekan rongga dalam dengan 2 jari, cairan
diaspirasi dengan spuit injeksi, dipilih pada
bagian yang tidak berlemak dan jauh dari usus.
Aspirat disentrifus pada kecepatan 1200rpm
selama 10 menit. Supernatan dibuang, pellet
diresuspensi dengan RPMI yang mengandung
FBS 10%. Selanjutnya jumlah sel dibaca pada
haemocytometer, kemudian diresuspensikan
dengan cara menambahkan medium komplet
hingga diperoleh jumlah sel 2,5x106sel/ml. Setelah
itu, suspensi sel ditumbuhkan dalam mikrokultur
24 sumuran yang telah diberi coverslips
bulat. Setiap sumuran diisi 200µl (5x105sel/ml)
suspensi sel. Selanjutnya sel diinkubasi dalam
inkubator CO2 5% pada suhu 37ºC selama 30
menit, kemudian ditambahkan medium komplit
sebanyak 1 ml tiap sumuran dan diinkubasi
selama 2 jam. Sel dicuci dua kali dengan RPMI 1
ml tiap sumuran dan inkubasi dilanjutkan sampai
24 jam dalam inkubator bersuhu 37oC.12

Prosedur analisis sekresi NO fagosit pada
prinsipnya memanfaatkan reaksi Griess. Sejumlah

100µl supernatan diisikan kedalam microplate
sumuran 96, ditambahkan 10ml reagen Griess,
dibiarkan 10 menit.

Kadar NO fagosit dianalisis dengan bantuan
ELISA reader 550nm pada 0 menit dan 15 menit.
Sebagai pembanding digunakan 100µl variasi
sodium nitrit 0,488-100µg/ml. Diplotkan pada
grafik standar. Di-hitung konsentrasi nitritnya.13

Pengambilan organ dilakukan 24 jam setelah
pemberian aloksan, tikus dikorbankan kemudian
dipotong kulit perutnya hingga terlihat isi dari
perut. Organ pankreas yang ingin diperiksa
diangkat, kemudian dibersihkan dengan larutan
NaCl 0,9 % dan dimasukkan ke dalam pot berisi
formalin 10%.

Pembuatan preparat histopatologi dilakukan
di laboratorium patologi Fakultas Kedokteran
Universitas Gajah Mada Yogyakarta dengan
pengecatan hematoksilin dan eosin (HE), peng-
amatan dilakukan di bawah mikroskop dengan
perbesaran 400x untuk melihat degenerasi,
vakuola, dan nekrosis yang terjadi pada sel-sel
yang terdapat di pulau Langerhans.

Hasil
Pengaruh tablet effervescent pegagan

terhadap parameter hematologi tikus Wistar yang
diinduksi aloksan.

Tabel I menunjukkan data hitung RBC, ANC,
ALC, HGB, dan PLT dari tikus Wistar masing-
masing kelompok hewan uji yang telah diberi
perlakuan tablet effervescent dan diinduksi
aloksan. Berdasarkan tabel I dapat diamati bahwa
pengaruh tablet effervescent terhadap parameter
hematologi secara umum bervariasi antara satu
parameter dengan parameter lainnya.

Parameter RBC merupakan gambaran dari
jumlah sel darah merah pada sampel darah tikus.
Hasil uji statistik terhadap parameter RBC
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan
bermakna pada nilai RBC antara kelompok
kontrol positif dengan kelompok dosis 75mg/
kgBB (p=0,017) dan kelompok dosis 125mg/
kgBB (p=0,004). Nilai RBC juga berbeda signifikan
antara kelompok kontrol normal dengan
kelompok dosis 125mg/kgBB (p=0,027).

Nilai RBC pada kelompok perlakuan rata-rata
lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok
kontrol. Pemberian tablet effervescent ekstrak
pegagan dapat meningkatkan rerata hitung sel
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darah merah pada tikus. Normalnya, hitung sel
darah merah pada tikus jantan berkisar (6,76-
9,75)x106/µl. Tikus yang digunakan sebagai

hewan uji dalam penelitian ini memiliki rerata nilai
RBC (4,996 + 0,904)x106/µl yaitu kelompok
kontrol normal (Gambar 1).

Tabel I. Rerata hitung parameter hematologi kelompok tikus wistar yang diberi perlakuan tablet
effervescent pegagan dan diinduksi dengan aloksan 120mg/kgBB secara subkutan pada
hari ke-7.

Gambar 1. Hitung RBC kelompok tikus wistar yang diberi
perlakuan tablet effervescent pegagan 6 hari dan
diinduksi dengan aloksan 120mg/kgBB secara
subkutan pada hari ke-7.

Pada kelompok perlakuan dosis 125mg/
kgBB nilai RBC meningkat paling tinggi, yaitu
mencapai (6,897 + 1,119) x106/µl. Peningkatan
hitung sel darah merah akibat pemberian tablet
effervescent ekstrak pegagan mengindikasikan
terjadinya dehidrasi pada hewan uji. Pendapat ini
diper-kuat oleh data peningkatan kadar hemo-
globin yang juga mengindikasikan terjadinya
dehidrasi pada hewan uji (Gambar 1).

Nilai normal ANC berkisar 600-1800/µl.
Pemberian Imboost® sebagai kontrol positif
dapat menekan nilai ANC hingga rata-rata 604/
µl, sementara pemberian tablet effervescent
ekstrak pegagan meningkatkan nilai ANC hingga
(1332 + 177)/µl pada kelompok dosis 100mg/
kgBB, dan (1772 + 85)/µl pada kelompok dosis
125mg/kgBB (Gambar 2).
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Gambar 2. Hitung ANC kelompok tikus wistar yang diberi
perlakuan tablet effervescent “HerbaCan” 6 hari dan
diinduksi dengan aloksan 120mg/kgBB secara subkutan
pada hari ke-7.

Data ANC merupakan hitung Netrofil absolut
yang mewakili jumlah sel darah putih jenis netrofil
dalam sampel darah tikus. Melalui uji normalitas
1- Sample Kolmogorov-Smirnov diketahui bahwa
data ANC terdistribusi normal (p>0,05). Namun
data ANC tidak lulus uji homogenitas (p<0,05).
Oleh karena itu data ANC dianalisis dengan uji
statistika non-parametrik dengan uji Kruskal-
Wallis. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa
pemberian tablet effervescent pegagan memberi-
kan hasil hitung ANC yang berbeda signifikan
terhadap kelompok kontrol (p<0,05), sementara
antar kelompok kontrol positif, negatif dan
kontrol normal sendiri tidak terdapat perbedaan
yang signifikan (p>0,05). Pemberian tablet effer-
vescent ekstrak pegagan pada dosis 100 dan
125mg/kgBB meningkatkan hitung absolut
netrofil pada tikus Wistar (p=0,007). Meningkat-
nya hitung netrofil absolut berbanding lurus
dengan tingkat inflamasi yang dialami oleh hewan
uji. Namun tidak dapat dipastikan bahwa kondisi
ini disebabkan utamanya oleh kandungan zat aktif
tablet effervescent, yaitu ekstrak herba pegagan,
karena terdapat bahan alam lain dalam formulasi
tablet effervescent “HerbaCan” ini yaitu pati ubi
jalar dan stevia.

Absolute Lymphocyte Count merupakan
gambaran dari jumlah sel-B dan sel T dalam

sampel darah tikus. Nilai ALC didapatkan
perhitungan ANC dikalikan dengan persentase
Limfosit. Pemberian tablet effervescent “Herba-
Can” memberikan perbedaan signifikan hitung
limfosit absolut antara kontrol positif dengan
kelompok perlakuan dosis 125mg/kgBB
(p=0,022) sementara pada kelompok lain tidak
terdapat perbedaan bermakna antar kelompok
kontrol dan kelompok perlakuan. Pemberian tab-
let effervescent “HerbaCan”125mg/kgBB
meningkatkan hitung limfosit absolut pada tikus.
Nilai normal untuk Lymphocyte Count pada tikus
adalah 3,63 x 103/µl. Pada kelompok kontrol
negatif, hitung ALC mencapai (4299 + 333)/µl,
sedangkan pada kelompok perlakuan tablet ef-
fervescent dosis 125mg/kgBB, hitung ALC
mencapai (4495 + 1427) /µl (Gambar 3).

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel I,
dapat diamati bahwa rerata hitung HGB
meningkat dengan pemberian tablet effervescent
“HerbaCan” pada semua kelompok dosis, bila
di-bandingkan dengan kelompok kontrol nor-
mal. Sementara hitung PLT meningkat pada
kelompok dosis 75mg/kgBB dan 125mg/kgBB.
Rerata sekre-si NO fagosit meningkat dengan
pemberian tablet effervescent “HerbaCan” pada
ketiga kelompok dosis.
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Gambar 3. Hitung ALC kelompok tikus wistar yang diberi
perlakuan tablet effervescent “HerbaCan” 6 hari
dan diinduksi dengan aloksan 120mg/kgBB secara
subkutan pada hari ke-7.

Gambar 4. Hitung HGB kelompok tikus wistar yang diberi
perlakuan tablet effervescent “HerbaCan” 6 hari
dan diinduksi dengan aloksan 120mg/kgBB secara
subkutan pada hari ke-7.

Nilai HGB merupakan jumlah hemoglobin
dalam sampel darah tikus. Dari tabel II dapat
diamati bahwa kelompok kontrol positif
menunjukkan perbedaan rerata HGB yang
signifikan terhadap kelompok perlakuan dosis
75mg/kgBB (p=0,008), 100mg/kgBB (p=0,047)
dan 125mg/kgBB (p=0,022). Kelompok kontrol
normal menunjuk-kan perbedaan rerata HGB
yang signifikan ter-hadap kelompok perlakuan
dosis 75mg/kgBB (p=0,017) dan 125 mg/kgBB
(0,046). Nilai normal HGB tikus berkisar 11-19,2
g/dl. Dalam penelitian ini, kelompok kontrol nor-
mal memiliki rerata HGB (8,367 + 2,386)g/dl.
Pemberian tablet effervescent “HerbaCan”dosis
75mg/kgBB menunjukkan peningkatan nilai HGB

tertinggi hingga mencapai (12,133 + 1,258)g/dl
(Gambar 4).

Nilai PLT (Platelet) merupakan hitung
trombosit (keping darah) pada sampel darah
tikus. Peningkatan hitung platelet dapat berarti
respon terhadap gangguan imun, sementara pe-
nurunan hitung platelet mengindikasikan resiko
terjadinya pendarahan. Berdasarkan hasil uji
statistik, pemberian tablet effervescent “Herba-
Can” tidak memberikan perbedaan signifikan
terhadap hitung platelet tikus, baik antar kelom-
pok kontrol, antar kelompok perlakuan dosis
obat, maupun antara kelompok kontrol dan
kelompok perlakuan (p>0,05)
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Gambar 5. Hitung PLT kelompok tikus wistar yang diberi perlakuan
tablet effervescent “HerbaCan”6 hari dan diinduksi
dengan aloksan 120mg/kgBB secara subkutan pada hari
ke-7.

Pemberian tablet effervescent “HerbaCan”
tidak memengaruhi hitung platelet secara
signifikan. Sehingga dapat di-simpulkan bahwa

pemberian tablet effervescent “HerbaCan” tidak
meningkatkan resiko terjadinya pendarahan pada
hewan uji tikus.

Pengaruh tablet effervescent “HerbaCan” terhadap sekresi NO fagosit tikus wistar
yang diinduksi aloksan.

Gambar 6. Sekresi NO fagosit kelompok tikus wistar yang diberi
perlakuan tablet effervescent “HerbaCan” 6 hari dan di-
induksi dengan aloksan 120mg/kgBB secara subkutan
pada hari ke-7.

Kadar NO fagosit diukur dari kadar NO yang
dilepaskan oleh makrofag peritoneal tikus yang
dibiakkan dalam media RPMI. Secara umum
pemberian tablet effervescent “HerbaCan”
meningkatkan sekresi NO makrofag pada tikus
Wistar. Tidak terdapat acuan yang pasti me-

ngenai nilai normals ekresi NO makrofag
sehingga acuan yang digunakan adalah nilai
sekresi NO makrofag pada kelompok kontrol
normal, yaitu (0,353 + 0,117) µg/ml. Pemberian
tablet effervescent “HerbaCan” secara umum
meningkatkan sekresi NO makrofag hingga men-
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capai (0,675 + 0,232) µg/ml pada kelompok
dosis 125mg/kgBB.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan signifikan antara kelompok
kontrol normal dengan kelompok perlakuan
dosis 75mg/kgBB (p=0,049), 100mg/kgBB
(p=0,040), dan 125mg/kgBB (p=0,017).
Kelompok kontrol negatif berbeda bermakna
terhadap kelompok perlakuan dosis 125-mg/
kgBB (p<0,026) me-nandakan bahwa pemberian
tablet effervescent “HerbaCan” berpengaruh
signifikan terhadap sekresi NO fagosit. tablet ef-
fervescent “HerbaCan” meningkatkan sekresi NO
fagosit hingga tiga kali lipat dari kontrol normal
pada dosis 125mg/kgBB.

Pembahasan
Pemberian aloksan telah terbukti dapat

menyebabkan stress oksidatif yang mengakibat-
kan kerusakan terhadap sel beta pancreas.6 Dalam
penelitian ini, parameter glukosa darah dan
gambaran hematologik pankreas tikus Wistar
yang diinduksi aloksan menjadi parameter kunci
yang menentukan aktifitas tablet effervescent
“HerbaCan” sebagai pelindung sel beta pankreas
dari kerusakan akibat stress oksidatif.

Kandungan polifenol yang terdapat dalam
tablet effervescent “HerbaCan”terbukti dapat
mencegah terjadinya stress oksidatif, mem-
berikan perlindungan terhadap sel beta pankreas,
sehingga mengantisipasi kenaikan kadar glukosa
darah tikus Wistar yang diinduksi aloksan.

Pembentukan sel darah merah, sel darah
putih, trombosit dan makrofag terjadi melalui
mekanisme yang disebut dengan hematopoie-
sis. Setiap sel berasal dari sebuah hematopoietic
stem cell (HSC) yang berdiferensiasi dan
berproliferasi menjadi sel-sel eritrosit, leukosit,
dan trombosit.14

Masumi15 membuktikan bahwa stimulasi HSC
oleh IFN-ã (Interferon gamma) yang memacu
terjadinya diferensiasi sehingga terbentuk pro-
genitor sistem imun tubuh yang bertugas
merespon ancaman terhadap sistem imun tubuh,
sehingga terbentuklah sel-sel imun yang selanjut-
nya berkembang menjadi limfosit, leukosit, dan
makrofag. Disamping itu, IFN-á dan IFN-â mem-
pengaruhi proliferasi sel-sel imun sehingga
produksinya meningkat.16 Berdasarkan hasil
penelitian, pemberian tablet effervescent ekstrak
pegagan meningkatkan jumlah netrofil pada

dosis 100mg/kgBB dan 125mg/kgBB. Peningkat-
an jumlah netrofil menunjukkan aktifasi respon
imun terhadap stress oksidatif akibat induksi
aloksan.17

Berdasarkan aktivitas dan biomarker yang
disekresikannya, terdapat tiga mekanisme aktifasi
makrofag, yaitu mekanisme aktifasi klasik, aktifasi
alternatif dan aktifasi tipe2. Aktifasi klasik
memengaruhi produksi sitokin IFN-γ dan TNF (Tu-
mour Necrosis Factor), ditandai dengan
meningkatnya produksi NO2 dan O2- dan ke-
mampuan membunuh dan mendegradasi pato-
gen intrasel. Aktifasi alternatif memengaruhi
produksi IL-4 (Interleukin-4) dan glukokortikoid,
bersifat imunosupresi dan aktif dalam perbaikan
jaringan. Aktifasi tipe 2 berpengaruh terhadap
TLR (Toll Like Receptor) dan komplek IgG
(Imunoglobulin G) ditandai dengan karakteristik
respons imun ditunjukkan oleh makrofag yang
bersifat responsif terhadap inflamasi dan ke-
mampuan menginduksi T-helper humoral. Ada-
nya produksi NO2 dan O2- pada makrofag yang
teraktifasi secara tipe 2 memiliki perbedaan
dengan aktifasi klasik yaitu sifatnya menghambat
sel tetangga dalam merespon IFNγ dan men-
sekresikan nitro intermolekuler reaktif.18

Berdasarkan hasil penelitian, pemberian tab-
let effervescent ekstrak pegagan meningkatkan
sekresi NO fagosit pada dosis 75mg/kgBB,
100mg/kgBB dan 125mg/kgBB. Meningkatnya
sekresi NO fagosit menandakan terjadi aktifasi
makrofag peritoneum hewan uji sebagai bentuk
pertahanan terhadap stress oksidatif.19

NO yang dihasilkan makrofag teraktivasi
telah terbukti dapat mengaktifasi jalur NO-/Nrf2/
Srx (Nitric Oxide/Nuclear factor ertythroid 2-re-
lated factor 2/Sulfiredoxin) sebagai elemen dari
antioxidant defense system yang mampu
mencegah kerusakan akibat ROS (Reactive Oxy-
gen Species) penyebab terjadinya stress oksidatif
dengan menghambat produksi ROS melalui
regenerasi produksi 2-Cys Prx (2 Cys Peroxi-
redoxins).20 Nrf2 merupakan faktor transkripsi gen
yang memengaruhi respons terhadap oksidan
dan elektrofil. Nrf2 meng-aktifasi jalur Nrf2-ARE
(Nuclear factor ertythroid 2 related factor 2-
Antioxidan Response Element) yang me-
mengaruhi sintesis GST (Glutathione S Trans-
ferase) sebagai pertahanan terhadap agen
oksidan dan elektrofilik.21
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Diperlukan studi lanjutan untuk dapat meng-
identif ikasi tipe aktifasi makrofag yang di-
pengaruhi oleh pemberian tablet effervescent
pegagan. Perlu dipelajari lebih lanjut mengenai
peranan makrofag teraktifasi yang dipengaruhi
pemberian tablet effervescent pegagan dalam
sistem imun serta keterlibatan sekresi NO fagosit
teraktifasi dalam cairan peritoneal tikus Wistar
terhadap antioxidant defense system yang diatur
oleh jalur Nrf2/Srx dan Nrf2-ARE, sehingga dapat
dibuktikan pengaruh pemberian tablet effer-
vescent ekstrak pegagan terhadap sistem imun
humoral pada tikus Wistar yang diinduksi
aloksan.
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