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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar belakang permasalahan           

      Coriolus versicolor merupakan salah satu jamur yang banyak digunakan   

dalam pengobatan penyakit. Ekstrak dari jamur Coriolus versicolor  ini diketahui 

bersifat nontosik, sehingga dapat juga digunakan sebagai obat anti kanker dan anti 

oksidan. Berbagai zat aktif telah banyak di peroleh dari jamur Coriolus versicolor 

melalui  tubuh  buah maupun misellium yang telah dikulturkan. Zat penting dalam 

pengobatan diantaranya adalah polisakarida krestin (PSK) dan polisakarida 

peptida (PSP). Baik PSK maupun PSP tersusun senyawa aktif yang berupa β- 

glucan (Keitges, 2002). 

      Polisakarida krestin (PSK) adalah polisakarida yang terikat protein, yang di 

gunakan dalam sistem kekebalan tubuh untuk meningkatkan respon imun 

dalam pengobatan kanker. Polisakarida krestin yang terkandung dalam 

Coriolus versicolor mempunyai potensi sebagai agen pengubah respon biologis 

(biological response modifier) (Cui dan Chisti 2003).  Potensi  dari  PSK 

adalah menghambat terjadinya apoptosis melalui mekanisme seluler dalam 

menghambat kematian sel yaitu melalui penurunan gen P53 (faktor regulasi 

siklus sel), sehingga dapat mempengaruhi proliferasi sel dan dapat menunda 

kematian sel (Kogashi Et al., 2002). 
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       Serbuk PSK mengandung 34-35% karbohidrat (91-93% β-glucan) (Cui dan 

Chisti, 2003). Beta glucan berperan dalam mengaktifkan makrofag dan 

menstimuli sel B dalam proses pembentukan antibodi (Anonimus, 2008). 

       Polisakarida krestin memiliki banyak aktifitas fisiologis meliputi 

imonopotensiasi dengan menginduksi produksi interleukin -6 (IL-6), interferon 

dan imunoglobulin. Polisakarida menekan respon imun (imunosupresi), 

meningkatkan nafsu makan dan fungsi hati, menenangkan sistem saraf pusat dan 

meningkatkan ambang batas sakit (Cui dan Chisti, 2003 ; Zhou et al., 2007). 

Polisakarida krestin telah terbukti memiliki pengaruh sebagai anti tumor dan anti 

kanker melalui modifikasi respon biologis dengan mengaktifkan sistem imun 

tubuh, diantaranya makrofag, sel T, sel limfosit, induksi sel-sel supresor dan 

meningkatkan fungsi sel NK (Tsukagoshi, 1984). 

     Senyawa β-glucan di hasilkan oleh polisakarida krestin dapat mengaktifkan 

sistem komplemen yang dapat berikatan dengan imuno complement b3 ( icb) 3 

yang terdapat pada stem cell selanjutnya complement receptor type 3 (CR3) 

akan teraktifasi sehingga akan menginduksi stem cell untuk berproliferasi dan 

berdifrensiasi. Complement  receptor type 3 yang merupakan receptor dari β-

glucan ditemukan juga pada makrofag. Ikatan  β-glucan dan CR3 dapat 

menginduksi makrofag untuk mensekresikan sitokin seperti interleukin-1, 

interleukin-6, granulocyte-macrophage colonie stimulating factor (GM-CSF). 

Beberapa sitokin yang mempengaruhi perkembangan stem cell eritrosit di 

antaranya interleukin-1, interleukin-3, interleukin-6, dan interleukin-11 

(Ganong , 2003 dan Ros et al., 2004 dalam Winarti, 2007). 
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         Berbagai pengaruh fisiologis dari penggunaan ekstrak Coriolus versicolor 

diantaranya sebagai imunopotensiator dengan menginduksi produksi interleukin-

6, interferon, immunoglubolin G, makrofag dan limfosit T, menghambat 

proliferasi berbagai kanker dengan menginduksi produksi superoxide dismutase 

(SOD) dan glutathione peroxidase, meningkatkan fungsi hati, menenangkan 

sistem saraf pusat dan meredakan gejala-gejala kanker seperti rasa sakit, lelah, 

haus dan keringat dingin (Cui dan Chisti, 2003). Pemberian PSP juga dapat 

memperbaiki kerusakan dari dari sumsum tulang belakang, hati, kulit dan sistem 

kardiovaskuler serta pencernaan. Berbagai metabolit terutama karbohidrat yang di 

isolasi dari berbagai jamur telah dilaporkan dapat mempengaruhi bon marrow cell 

(BMCs) dan dapat menginduksi hemopoiesis (Lull et al., 2005). Salah satu 

metabolit tersebut adalah β-glucan yang merupakan karbohidrat kompleks, yang 

umumnya berasal dari berbagai sumber misalnya yeast, bakteri, jamur dan 

tumbuhan. Pengaruh pada hemopoisis dari β-glucan berupa peningkatan jumlah 

leukosit darah perifer dan selularitas sumsum tulang, serta peningkatan sel 

progenitor granulosit makrofag, splenic plouripoten stem cell dan erythroid 

progenitor cell (Ross, 2005). 

      Darah  merah atau eritrosit mempunyai peranan penting, bagi tubuh adalah 

mengangkut hemoglobin dan mengangkut oksigen. Selain itu sel darah merah 

mempunyai fungsi lain sebagai katalisis antara karbon dioksida karena memiliki 

banyak sekali karbonik anhydrase. Reaksi antara air yang ada dalam darah  

dengan karbon dioksida membentuk ion bikarbonat (HCO3) (Guyton dan Hall, 

1997). 
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      Hemoglobin adalah suatu zat yang diangkut oleh sel darah merah yang 

berguna untuk mengangkut oksigen. Hemoglobin sendiri terbentuk melalui pada 

masa proeritoblast dan kemudian dilanjutkan dalam stadium retikulosit. 

Hemoglobin dalam mengikat oksigen memiliki kemampuan mengikat secara 

longgar dan reversible dengan oksigen (Guyton dan Hall, 1997). 

      Gangguan pada eritropoesis maupun kerusakan eritrosit, yang mengakibatkan 

jumlah eritrosit menurun sehingga dapat menyebabkan timbulnya anemia. Selain 

berkurangnya jumlah eritrosit. Anemia juga di indikasikan adanya penurunan 

kandungan hemoglobin dalam eritrosit (Suripto,1998; Bijanti et al., 2002 dalam 

Putri, 2006) . 

      Menurut Wardhayani (2006) dalam penelitiannya di sebutkan bahwa                 

pengaruh timbal ( Pb) terhadap sistem hemopoesis  adalah :  

a.  memperlambat pematangan normal sel darah merah (eritrosit) dalam sumsum       

tulang  yang menyebabkan terjadinya anemia.  

b.  mempengaruhi kelangsungan hidup sel  darah merah. Eritrosit yang diberi  

perlakuan dengan timbal (Pb) memperlihatkan peningkatan tekanan osmosis 

dan kelemahan pergerakan. Selain itu juga memperlihatkan penghambatan 

Na-K-ATP ase yang meningkatkan kehilangan kalium  intraseluler. Hal ini 

membuktikan bahwa kejadian anemi karena keracunan  timbal (Pb) disertai      

dengan penyusutan waktu hidup eritrosit (Wardhayani, 2006). 

       Timbal (Pb) mengganggu sistem sintesis Hb dengan cara menghambat 

konversi delta aminolevulinik acid (delta ALAD) menjadi  forfobilinogen dan 
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menghambat korporasi dari Fe ke  protoporfirin IX untuk membentuk Hb, dengan 

adanya  feroketalase yang akhirnya meningkatkan ekskresi koproporfirin dalam 

urin dan delta ALA serta mensintesis Hb  (Wardhayani, 2006). 

      Kompensasi penurunan sintesis Hb karena terhambat timbal (Pb) adalah 

peningkatan produksi eritropesis. Sel darah merah muda (retikulosit) dan sel stipel 

kemudian dibebaskan. Ditemukannya sel  stipel basofil (basophilic stippling) 

merupakan gejala dari adanya gangguan metabolik dari pembentukan Hb. Hal ini 

terjadi karena adanya tanda-tanda keracunan Pb. Sel darah merah gagal untuk 

menjadi dewasa dan sel tersebut menyisakan organel yang biasanya menghilang 

pada proses kedewasaan sel, akhirnya poliribosoma ireguler pada agregat RNA 

membentuk sel stipel (Wardhayani, 2006).  

      Pada penelitian sebelumnya Winarti ( 2007) menyebutkan bahwa pengaruh 

ekstrak jamur Coriolus versicolor dapat meningkatkan jumlah eritrosit dan kadar 

hemoglobin tikus putih yang terpapar 2-methoxyetanol ( 2-ME). Tujuan penelitian 

ini menggunakan acuan penelitian sebelumnya, polisakarida krestin (PSK) yang 

berasal dari ekstrak Coriolus versicolor diharapkan mampu  meningkatkan  

jumlah eritrosit maupun kadar hemoglobin pada mencit yang di papar timbal.  

 1.2 Rumusan Masalah   

      Berdasarkan latar belakang di atas adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini  sebagai berikut: 

1.   Apakah pemberian berbagai dosis polisakarida krestin berpengaruh 

terhadap jumlah eritrosit pada mencit yang di papar timbal ? 
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2.  Apakah pemberian berbagai dosis polisakarida krestin berpengaruh  

terhadap jumlah kadar hemoglobin pada mencit yang di papar timbal ? 

 
1.3 Asumsi Penelitian 

      Penelitian didasarkan asumsi bahwa jamur Coriolus versicolor mengandung 

senyawa  polisakarida  yang terikat protein atau polisakarida krestin. Polisakarida 

krestin terutama mengandung  β-glucan yang akan mengaktifkan sistem 

komplemen dengan berikatan di imuno- complement b3 (icb3) yang terdapat pada 

stem cell yang selanjutnya complement receptor type 3 (CR3) dari stem cell akan 

teraktifasi sehingga mengiduksi stem cell prolifersi dan berdiferensiasi. Adanya 

timbal (Pb) dapat menurunkan jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin dalam 

darah, sedangkan dengan pemberian polisakarida krestin dapat di harapkan 

meningkatkan jumlah eritrosit darah dan kadar hemoglobin darah.                                                                                                                                                

1.4 Hipotesis Penelitian 

1.4.1     Hipotesis kerja  

1. Jika pemberian ekstrak polisakarida krestin berbagai dosis dengan paparan 

timbal (Pb) mampu meningkatkan induksi hemopoesis. maka dapat 

meningkatkan jumlah eritrosit dalam darah mencit. 

2. Jika pemberian ekstrak polisakarida krestin berbagai dosis dengan paparan 

timbal (Pb) mampu meningkatkan induksi hemopoesis, maka dapat 

meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah mencit. 
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1.4.2  Hipotesis statisik   

  Ho1: Tidak ada pengaruh   pemberian  berbagai dosis PSK dari ekstrak 

    Corioulus  versicolor terhadap peningkatan jumlah  eritrosit pada 

     mencit yang di papar timbal. 

Ha1:   Ada  pengaruh  pemberian   berbagai   dosis   PSK  dari  ekstrak   

     Corioulus    versicolor  terhadap peningkatan jumlah eritrosit  pada 

     mencit yang di papar timbal.                                        

Ho2 : Tidak ada pengaruh pemberian berbagai dosis PSK dari ekstrak     

Corioulus  versicolor terhadap pe ningkatan jumlah  eritrosit pada 

mencit yang di papar timbal.        

Ha2 :  Ada pengaruh  pemberian berbagai dosis PSK dari ekstrak  Corioulus   

    versicolor  terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada mencit yang  

     di papar timbal.     

                                            
 1.5.    Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian polisakarida krestin dari 

ekstrak jamur Coriolus versicolor  terhadap jumlah eritrosit darah 

pada mencit yang di papar timbal. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian polisakarida krestin dari 

ekstrak jamur Coriolus versicolor  terhadap kadar hemoglobin darah 

pada mencit yang di papar timbal.   

1.6.   Manfaat  Penelitian  

        Hasil penelitian ini di harapkan memberi informasi ilmiah mengenai jamur 

Coriolus versicolor, terutama polisakarida krestin (PSK) di dalamnya 

mengandung  β-glucan yang dapat meningkatkan homopoesis pada sumsum 

tulang. Peningkatan jumlah sel darah merah diharapkan dapat meningkatkan 

hemoglobin dan mengobati penyakit anemia.  Sedangkan timbal digunakan dalam  

sebagai kontrol negatif. Dengan banyaknya pengobatan menggunakan herbal, 

semakin banyak orang yang memanfaatkan pengobatan herbal karena aman bagi 

tubuh. Hasil penelitian di harapkan dapat mengembangkan dan mendorong 

kemajuan dalam bidang pengobatan.         
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