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BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyakit kardiovaskuler merupakan penyebab utama kematian di seluruh

dunia, data dari WHO menyebutkan bahwa hiperkolestrolemia berkontribusi pada

56% kasus penyakit jantung koroner di seluruh dunia dan menyebabkan 4,4 juta

kematian setiap tahun. WHO juga memprediksi bahwa pada tahun 2020 penyakit

jantung dan stroke akan menjadi penyebab utama kematian diseluruh dunia

dengan jumlah kematian diproyeksikan meningkat lebih dari 20 juta per tahun dan

lebih dari 24 juta pertahun pada tahun 2030 (WHO, 2004). Salah satu penyebab

penyakit kardiovaskuler adalah peningkatan kadar Low Density Lipoprotein

(LDL) dan penurunan kadar High Density Lipoprotein (HDL). Penyebab

hiperkolestrolemia juga dipicu oleh gangguan hepar seperti diabetes mellitus,

sindroma nefrotik, serta kebiasaan diet lemak jenuh (Bahri, 2004). Semua hal

tersebut secara sinergis dapat menyebabkan aterosklerosis lebih dini, sehingga

individu tersebut berisiko mengalami penyakit jantung dan pembuluh darah.

Kelebihan lipid dalam hepar bisa disebut dengan steatosis. Steatosis

bukanlah suatu penyakit yang spesifik, namun hal ini disebabkan oleh kegagalan

hepar dalam memetabolisme lipid.

Secara umum penggunaan obat hiperkolestrolemia pada hewan berhasil

menurunkan kadar kolesterol dalam darah, namun penggunaan obat

hiperkolesterol jangka panjang akan menimbulkan efek samping (Sherwood,

2010).

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI GAMBARAN HISTOPATOLOGI HEPAR... RIZAL MAULANA ISHAQ



2

Indonesia memiliki kekayaan alam berupa tanaman yang dapat

dimanfaatkan sebagai sumber obat tradisional. Obat tradisional sangat penting

bagi masyarakat karena lebih mudah diperoleh tanpa resep dokter (Suarsa, 2005).

Salah satu kebiasaan yang berkembang di masyarakat adalah penggunaan terong

ungu (Solanum melongena L.) untuk menurunkan kadar lemak dalam tubuh.

Terong ungu merupakan jenis tanaman tropis yang mudah tumbuh dan harganya

pun relatif terjangkau. Guimares (2000) mengatakan bahwa terong ungu (Solanum

melongena L.) memiliki beberapa komponen yang baik untuk kesehatan. Hal ini

dikarenakan terong ungu (Solanum melongena L.) mengandung antioksidan yang

menghambat aktivitas oksidasi lemak (Coon, 2003). Tiwari, dkk (2009)

menemukan flavonoid yang terkandung dalam terong ungu (Solanum melongena

L.) yang dikenal dengan nasunin. Nasunin ini memberi warna ungu pada kulit

terong. Penelitian yang dilakukan oleh Kayamori, dkk (2000) menunjukkan

bahwa nasunin berpengaruh terhadap penurunan kadar kolesterol dalam darah.

Penelitian di Indonesia tentang efek terong ungu terhadap gambaran hepar

sampai saat ini masih terbatas, padahal hal ini sangat diperlukan karena

pemanfaatan terong ungu sebagai bahan terapi hiperkolesterolemia telah mulai

meluas.

Berdasar atas latar belakang diatas maka peneliti ingin membuktikan efek

pemberian serbuk terong ungu (Solanum melongena L) terhadap gambaran

histopatologi hepar tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi diet tinggi

lemak.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah yang dapat

disampaikan adalah apakah pemberian serbuk buah terong ungu (Solanum

melongena L.) dapat memperbaiki gambaran degenerasi dan nekrosis pada hepar

tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi diet tinggi lemak?

1.3. Landasan Teori

Makanan yang mengandung sejumlah besar lemak akan meningkatkan

konsentrasi kilomikron dalam plasma sebesar 1-2 persen dari total plasma dalam

waktu satu jam setelah makan. Kebanyakan kilomikron dipindahkan dari sirkulasi

darah sewaktu melalui kapiler jaringan adipose dan hepar. Jaringan adipose dan

hepar mengandung banyak enzim lipoprotein lipase. Enzim ini aktif di endotel

kapiler tempat enzim menghidrolisis trigliserida dari kilomikron begitu trigliserida

melekat pada dinding endotel, sehingga asam lemak dalam gliserol dapat

dilepaskan (Guyton dan Hall, 2006).

Asam lemak yang sangat berlebihan menyatu dengan membran sel segera

berdifusi ke dalam sel lemak jaringan adipose dan ke dalam sel hati. Asam lemak

selanjutnya akan disintesis kembali menjadi trigliserida, dengan gliserol baru yang

disuplai oleh metabolisme sel penyimpan (Guyton, 2006; Ganong, 2010).

Pada hewan, perlemakan hepar terjadi pada kasus diabetes, terutama pada

anjing dan ketosis pada sapi. Pada kondisi seperti ini terjadi pemanfaatan atau

persediaan glukosa sehingga terjadi mobilisasi lipid sebagai sumber energi dan

terjadi peningkatan fungsi hepar (Arimbi dkk, 2012).
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Mobilisasi lipid secara berlebih ini dapat diturunkan dengan komponen

nasunin yang berperan sangat baik sebagai antioksidan. Di Indonesia,

perkembangan obat tradisional semakin pesat. Hal ini disebabkan karena obat

tradisional mempunyai potensi yang baik dalam kontribusi terhadap kandungan

flavonoid. Segala jenis tumbuhan dan buah-buahan banyak mengandung senyawa

fenolik yang berupa flavonoid. Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan

bahwa flavonoid dapat berfungsi sebagai antioksidan, antimutagenik, dan anti

karsinogenik (Harsa, 2012). Salah satu buah yang mempunyai nasunin yang

sangat tinggi adalah terong ungu (Solanum melongena L.). Dalam penelitian

Harsa (2012), kandungan nasunin dalam terong ungu(Solanum melongena L.)

dapat menurunkan kadar kolestrol dalam darah secara efektif.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitiaan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pemberian serbuk

buah terong ungu (Solanum melongena L.) dapat memperbaiki gambaran

degenerasi dan nekrosis hepar tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi diet

tinggi lemak.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang potensi dari

buah terong ungu (Solanum melongena L.) dalam mengurangi terjadinya nekrosis

dan degenerasi hepar tikus putih yang diinduksi diet tinggi lemak.
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1.6. Hipotesis

Hipotesis yang diharapkan pada penelitian ini adalah pemberian serbuk

buah terong ungu (Solanum melongena L.) dapat memperbaiki gambaran

degenerasi dan nekrosis hepar tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi diet

tinggi lemak.
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