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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 LATAR  BELAKANG 

Toksoplasmosis merupakan salah satu penyakit zoonosis yang banyak 

ditemukan pada manusia dan hewan di seluruh dunia. Penyebab toksoplasmosis 

yaitu protozoa T. gondii. Kasus toksoplasmosis di berbagai wilayah di Indonesia 

menunjukkan prevalensi yang cukup tinggi yaitu berkisar antara 6–70% (Subekti 

dan Arrasyid, 2006). Parasit ini dijumpai secara kosmopolitan di seluruh dunia 

(Palgunadi, 2011). 

Secara umum organ yang terinfeksi T. gondii adalah limpa, paru-paru, hati dan 

otak (Subekti dan Arrasyid, 2006). Penelitian Sasmita (1991) memaparkan 

mekanisme kerusakan pada sel hati mulai dari takizoit menginvasi sel parenkim 

hati dan kadang pada sel Kuppfer. Takizoit memperbanyak diri di dalam parenkim 

hati setelah mencapai 16-32 takizoit, sel yang diinvasi akan hancur dan 

membebaskan takizoit lalu menginvasi sel parenkim hati. Hal tersebut 

berlangsung hingga membentuk daerah nekrosis fokal yang lebih luas dibatasi 

dengan sel parenkim hati yang sehat (Sasmita, 2006). 

Nekrosis sel yang ditimbulkan oleh T. gondii dapat ditemukan di dalam paru, 

hati, limfa dan ginjal. Dalam organ hati dan limfa dapat dijumpai didalam sel 

makrofag  (Subekti dkk, 2006). Dalam hati terlihat adanya penebalan kapsula hati 

disertai dengan agregasi sel histosit dan sel limfosit kecil, fibrin dan nekrosis. 

Selain itu terlihat juga adanya dilatasi dan kongesti sinusoid, vena sentralis dan 

vena porta, pembengkakan sel Kuppfer, perubahan degenerasi sel hati, akumulasi 
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sel histosit dan sel limfosit kecil dalam kapsula Glisson dan Accini (Sasmita, 

2006). 

Nangka atau A. heterophylla Lmk, merupakan salah satu tanaman buah suku 

Moraceae genus Artocarpus berupa pohon yang berasal dari India dan menyebar 

ke daerah tropis termasuk Indonesia. Heyne (1987) menyatakan, di Indonesia 

pohon ini memiliki beberapa nama daerah antara lain langge (Gorontalo), anane 

(Ambon), lumasa (Lampung), nanal (Irian Jaya). Beberapa nama asing menurut 

Manner (2006) yaitu: jackfruit/jack (Inggris), kapiak (Papua Nugini), langka 

(Filipina). 

Nangka atau A. heterophylla Lmk merupakan tanaman lokal yang terdapat di 

berbagai daerah di Indonesia dan dimanfaatkan sebagai obat tradisional. 

Kandungan kimia dalam kayu nangka antara lain morin, sianomaklurin (zat 

samak), flavon dan tanin. Selain itu, dibagian kulit kayu nangka juga terdapat 

senyawa flavonoid yang baru, yakni morusin, artokarpin, artonin E, 

sikloartobilosanton dan artonol B. Bioaktivitas senyawa flavonoid tersebut 

terbukti secara empirik sebagai antikanker, antivirus, antiinflamasi, diuretik dan 

antihipertensi (Ersam, 2001). 

Berdasarkan tinjauan kemotaksonomi muncul dugaan bahwa tanaman A. 

heterophylla Lmk memiliki efek yang sama dengan A. champeden Spreng sebagai 

anti malaria karena keduanya memiliki kedekatan hubungan kekerabatan sehingga 

diduga memiliki kandungan kimia yang hampir sama. Artocarpus champeden 

Spreng diketahui memiliki kandungan kimia yaitu flavonoid dan flavonoid 

terprenilasi seperti artoindonesianin, heteroflavon dan artokarpin yang terbukti 
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memiliki efek antimalaria. Sementara A. heterophylla Lmk telah pula diketahui 

kandungan kimianya salah satunya yaitu flavonoid. 

Bioflavonoid yang mampu menghambat pertumbuhan parasit malaria 

memiliki mekanisme aksi dengan dua target utama yaitu: 1) membran yang 

dibentuk parasit malaria stadium intraeritrositik yaitu Jalur Permeasi Baru (NPP = 

New Permeation Pathway) dengan cara menghambat transport nutrisi yang 

dibutuhkan parasit dan 2) vakuola makanan parasit malaria yaitu dengan 

menghambat proses degradasi hemoglobin dan detoksifikasi heme 

(Widyawaruyanti dkk, 2011). Menurut taksonomi Plasmodium dan Toxoplasma 

termasuk dalam filum yang sama yaitu Apicomplexa dan memiliki kesamaan 

sebagai parasit intraseluler sehingga A. heterophylla Lmk kemungkinan mampu 

memiliki aktivitas anti parasit terhadap Toxoplasma. 

Berdasarkan uraian di atas maka dipandang perlu adanya penelitian tentang 

obat toksoplasmosis dari tanaman herbal. Tanaman herbal yang dapat digunakan 

yaitu kulit batang A. heterophylla Lmk. Selama ini ekstrak kulit batang nangka 

dilaporkan sebagai antimalaria, belum pernah dilaporkan sebagai obat herbal 

untuk kasus Toksoplasmosis. Diharapkan flavonoid yang terdapat pada ekstrak 

kulit batang nangka (A. heterophylla Lmk) dapat menekan kerusakan pada organ 

hepar akibat Toksoplasmosis.  
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1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana pengaruh ekstrak kulit batang pohon nangka (Artocarpus 

heterophylla Lmk) terhadap degenerasi hepar mencit yang diinfeksi T. 

gondii? 

2) Bagaimana pengaruh ekstrak kulit batang pohon nangka (Artocarpus 

heterophylla Lmk) terhadap nekrosis hepar mencit yang diinfeksi T. 

gondii? 

 

1.3 Landasan teori 

Toxoplasma gondii  mempunyai tiga bentuk stadium antara lain takizoit, kista 

jaringan dan ookista. Stadium takizoit merupakan salah satu stadium infektif yang 

ditemukan selama infeksi akut (Soedarto, 2008). Stadium takizoit merupakan 

stadium multiplikasi, perkembangannya sangat cepat dan dapat ditemukan pada 

stadium akut (Suwanti dkk, 1999). Perubahan histopatologi akibat dari stadium 

takizoit terlihat terutama pada saat memperbanyak diri di dalam jaringan    

(Tabbu, 2002). 

Toxoplasma gondii dapat menginfeksi segala macam tipe sel organ dan 

jaringan hospes. Nekrosis sel yang ditimbulkan oleh T. gondii dapat ditemukan di 

dalam hati. Pada organ hati dapat dijumpai dalam sel makrofag (Subekti dkk, 

2006). Dalam hati terlihat adanya penebalan kapsula hati disertai dengan agregasi 

sel histiosit dan sel limfosit kecil, fibrin dan nekrosis. Selain itu terlihat juga 

adanya dilatasi dan kongesti sinusoid, vena sentralis dan vena porta, 
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pembengkakan sel Kuppfer, perubahan degenerasi sel hati, akumulasi sel histosit 

dan sel limfosit kecil dalam kapsula Glisson dan Accini (Sasmita, 2006). 

Toxoplasma gondii tidak memproduksi toksin, nekrosis yang terjadi pada 

sel inang disebabkan oleh multiplikasi intraseluler dari takizoit T. gondii. Pada 

awalnya, nekrosis terjadi pada usus dan limfoglandula mesenterika, baru 

kemudian terjadi nekrosis fokal pada organ lain antara lain hepar (Dubey, 1999). 

Penelitian Sasmita (1991) memaparkan mekanisme kerusakan pada sel hati 

mulai dari takizoit menginvasi sel parenkim hati dan kadang pada sel Kuppfer. 

Nekrosis sel yang ditimbulkan oleh T. gondii dapat ditemukan di dalam paru, hati, 

limfa dan ginjal. Dalam organ hati dan limfa dapat dijumpai dalam sel makrofag  

(Subekti dkk, 2006). 

Hati memperlihatkan pendarahan lokal yaitu gambaran degenerasi dan 

reaksi seluler disamping nekrosa, infiltrasi sel mononuklear, infiltrasi limfolitik 

dan inti sel hepatosit mengalami karyolisis dan karyoreksis. Toxoplasma gondii 

dapat ditemukan di dalam makrofag atau di dalam sel hati (Hiswani, 2003; Waree, 

2008). 

Agustini (1999) telah melaporkan bahwa didalam batang nangka buah (A. 

heterophylla Lmk) mengandung senyawa flavonoid morin dan sianomaklurin. 

Sukandar (2000) telah melaporkan pula bahwa dalam tumbuhan nangka buah (A. 

heterophylla Lmk) mengandung 72 senyawa turunan flavonoid terisoprenilasi, 

diantaranya heterofilin dan sikloheterofilin. Afrida (1999) telah melaporkan pula 

bahwa dalam kayu akar nangka buah (A. heterophylla Lmk) mengandung 

senyawa turunan flavonoid artonin A  dan Artonin B. 
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Menurut taksonomi Plasmodium dan Toxoplasma memiliki filum yang sama 

yaitu Apicomplexa dan memiliki kesamaan sebagai parasit intraseluler.  

Bioflavonoid yang mampu menghambat pertumbuhan parasit malaria memiliki 

mekanisme aksi dengan dua target utama yaitu: 1) membran yang dibentuk parasit 

malaria stadium intraeritrositik yaitu Jalur Permeasi Baru (NPP= New Permeation 

Pathway) dengan cara menghambat transport nutrisi yang dibutuhkan parasit dan 

2) vakuola makanan parasit malaria yaitu dengan menghambat proses degradasi 

hemoglobin dan detoksifikasi heme (Widyawaruyanti dkk, 2011). 

 

1.4 Tujuan penelitian 

1) Membuktikan pengaruh pemberian ekstrak kulit batang pohon nangka 

(Artocarpus heterophylla Lmk) terhadap degenerasi pada hepar mencit 

yang diinfeksi T. gondii. 

2) Membuktikan pengaruh pemberian ekstrak kulit batang pohon nangka 

(Artocarpus heterophylla Lmk) terhadap nekrosis pada hepar mencit yang 

diinfeksi T. gondii. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Memberikan informasi dan data tentang pemberian ekstrak kulit batang 

nangka (Artocarpus heterophylla Lmk) terhadap degenerasi dan nekrosis pada 

hepar mencit. 
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1.6 Hipotesis 

1) Pemberian ekstrak kulit batang nangka dapat menghambat atau mengurangi 

degenerasi pada hepar mencit yang diinfeksi T. gondii. 

2) Pemberian ekstrak kulit batang nangka dapat menghambat atau mengurangi 

nekrosis pada hepar mencit yang diinfeksi T. gondii. 
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