Pengaruh pemberian curcumin terhadap jumlah limfosit pada aorta tikus (Rattus novergicus) strain
wistar jantan.
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Sitasi :

Aterosklerosis merupakan proses penimbunan lipid pada pembuluh darah terutama pada jantung
yang dapat menyebabkan kematian Salah satu faktor yang mempunyai peran utama pada
terjadinya aterosklerosis adalah inflamasi Proses inflamasi yang terjadi menyebabkan pindahnya
sel darah putih terutama monosit dan limfosit ke dinding pembuluh darah Berbagai macam
pengobatan alternatif banyak digunakan untuk mengobati aterosklerosis salah satunya dengan
memanfaatkan bahan aktif curcumin Curcumin dapat digunakan sebagai anti inflamasi yaitu
dengan menghambat enzim lipooksigenase dan siklooksigenase pada metabolisme asam
arakidonat yang berperan penting pada proses inflamasi Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh pemberian curcumin terhadap jumlah limfosit pada aorta tikus putih dengan
diet aterogenik Penelitian menggunakan sampel tikus Rattus novergicus strain wistar jantan umur
2022 minggu dan berat badan antara 150200 gram Sampel dibagi secara acak menjadi kontrol
positif kelompok yang diberi diet aterogenik selama 10 minggu kelompok perlakuan kelompok yang
diberi diet aterogenik dan curcumin dan kontrol negatif kelompok yang diberi diet normal Setelah itu
10 minggu tikus diotopsi dan jaringan aortanya diambil untuk dibuat sediaan histopatologis dengan
menggunakan pewarnaan HE Hematoxylin Eosin Dari sediaan terlihat bahwa gambaran foam cell
yang menunjukkan adanya perbaikan pada setiap kenaikan dosis curcumin dan sediaan diamati
dengan mikroskop cahaya dengan perbesaran 40X dan 1000X Hasil pengamatan secara
mikroskopis menunjukkan bahwa ada perbedaan gambaran histopatologi antara kelompok kontrol
dengan kelompok perlakuan yaitu gambaran lapisan aorta yang terisi foam cell semakin menyempit
dan jumlah sel limfosit yang tampak menurun pada tiap kelompok perlakuan Penghitungan ratarata
jumlah limfosit sebanyak 20 X lapang pandang Dari uji statistik ANOVA one way menunjukkan
hasil p0000 yang artinya antara kelompok kontrol positif dengan kelompok yang diberi curcumin
terdapat perbedaan yang nyata yaitu mengalami penurunan Hal ini menunjukkan bahwa curcumin
mampu mengurangi proses inflamasi pada fase awal aterosklerosis dengan menurunkan jumlah
limfosit

