
BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tractus gastrointestinalis memunyai dua sifat yang luar biasa. Pertama, kombinasi 

mucosa intestinum tenue (usus halus) dan intestinum crassum (usus besar) memunyai luas 

permukaan total lebih dari 200 m2. Kedua, lumen intestinum dipenuhi dengan mikroba. 

Diperkirakan ada lebih dari 500 spesies bakteri tinggal di intestinum mamalia. Selain 

organisme komensal, ada organisme patogenik di intestinum yang meliputi bakteri, virus, 

protozoa, dan parasit cacing. Keberadaan organisme di lumen intestinum ini dapat 

menimbulkan respon imun, baik respon imun innate maupun respon imun adaptif (Abbas et 

al., 2015). 

 Salah satu organisme yang sering menginfeksi usus adalah cacing. Trichuris trichiura 

merupakan satu dari dua parasit metazoa yang tersebar paling luas pada populasi manusia. 

Cacing ini diperkirakan menginfeksi 1049 juta orang, terutama di daerah tropis dan subtropis. 

Cacing ini dapat menyebabkan anemia terutama pada anak-anak karena bersifat  melekat di 

mucosa usus dan menyebabkan perdarahan. Data imunoepidemiologis terbaru menunjukkan 

bahwa respon yang dimediasi sel T helper 2 (Th2) berperan membatasi populasi cacing ini 

(Bradley and Jackson, 2004; Zaph, 2012; Dixon et al., 2008).   

  Trichuris muris merupakan model laboratorium yang serupa secara antigenik dengan 

T. trichiura (Dixon et al., 2008). Penelitian pada binatang menunjukkan bahwa infeksi 

Trichuris muris dapat bervariasi di antara galur mencit yang berbeda. Sebagian besar galur 
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mencit resisten terhadap infeksi dengan mengeluarkan parasit sebelum cacing dewasa 

berkembang. Namun demikian, sebagian kecil galur mencit tidak mampu meningkatkan 

respon imun protektif dan akan mengalami infeksi yang kronis. Galur mencit yang resisten 

terhadap cacing menunjukkan sel Th2 yang predominan, sedangkan galur mencit yang tidak 

mampu mengeluarkan parasit menunjukkan sel Th1 yang predominan (Else and Grencis, 

1991). 

 Cacing yang berada di intestinum akan mengeluarkan antigen. Antigen cacing ini akan 

dipresentasikan oleh sel dendritik ke sel T naïve di nodi lymphatici mesenterica dan GALT 

(gut-associated lymphoid tissue). Sel T naïve menjadi teraktivasi dan dapat berdiferensiasi 

menjadi beberapa tipe efektor (sel Th1, Th2, atau Th17) dan sel regulatory (Anthony et al., 

2007). Mencit galur BALB/c mengembangkan respon sel Th2 protektif jika terinfeksi dengan 

telur T. muris dosis tinggi (150-250 telur), dan mengembangkan respon sel Th1/Th17  non 

protektif jika terinfeksi dengan telur T. muris dosis rendah (10-20 telur) (Zaph, 2015).  

 Banyak mekanisme yang beraksi membentuk barier fisik untuk mencegah patogen 

mencapai jaringan tractus gastrointestinalis. Produksi saliva dan mukus, getah lambung dan 

pankreas, peristaltik intestinum, dan sel epitel berkontribusi untuk mengeliminasi patogen dari 

lumen usus. Segera sesudah patogen merusak barier fisik ini, respon imun innate dan respon 

imun adaptif  bekerja bersama-sama untuk mengeliminasi patogen (Ruysser et al., 2008). 

Barier fisik berupa peristaltik intestinum dapat ditingkatkan oleh aktivasi sel Th2. Sel 

Th2 berkontribusi dalam keterjadian hiperkontraktilitas otot intestium dan pengeluaran cacing 

dari usus (Khan et al., 2003). Penelitian menunjukkan bahwa kekuatan propulsif dari 
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apparatus motilitas berasal sekurang-kurangnya dari jaringan intrinsik dinding usus. Jaringan 

intrinsik usus ini melibatkan systema nervosum entericum dan otot (Khan dan Collins, 2005). 

Systema nervosum entericum mengontrol motilitas dan sekresi usus melalui refleks lokal. 

Refleks ini dicetuskan oleh distensi lokal dinding intestinum, distorsi mucosa, dan kandungan 

zat kimia di dalam lumen. Systema nervosum entericum juga terlibat dalam kontrol proses 

imun dan inflamasi di seluruh usus (Serio et al., 2011).   

Beberapa interleukin dapat memengaruhi peristaltik intestinum dan barier epitel 

mucosa intestinum. Penelitian Herbert et al. (2009) menunjukkan bahwa interleukin-4 (IL-4) 

dan interleukin-13 (IL-13) yang disekresi oleh sel Th2 melindungi mencit terhadap cacing di 

lumen usus. Proteksi ini dilakukan oleh IL-4 dan IL-13 dengan menginduksi sel epitel 

intestinum berdiferensiasi menjadi sel goblet. Produksi mukus distimulasi oleh IL-13, 

sedangkan peristaltik intestinum distimulasi oleh IL-4 dan IL-13. Interleukin-4 dan IL-13 juga 

mengaktivasi makrofag mengekspresikan enzim yang meningkatkan sintesis kolagen dan 

fibrosis (alternative macrophage activation). Makrofag ini berkontribusi untuk remodeling 

dan fibrosis jaringan pada infeksi parasit kronis (Abbas et al., 2012). Interleukin lain, yaitu 

interleukin-9 (IL-9) berperan dalam hiperkontraktilitas otot intestinum mencit yang terinfeksi 

Trichuris muris (Khan et al., 2003). 

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa pajanan Trichuris muris di 

intestinum mencit dapat menimbulkan respon imun untuk mengeliminasi cacing. Mekanisme 

ekspulsi T. muris terdiri atas peningkatan pergantian sel epithelial, produksi musin oleh sel 

goblet, dan kontraktilitas otot polos intestinum (Klementowicz et al., 2012). Ketiga 

mekanisme ekspulsi cacing tersebut dapat berpotensi menimbulkan perubahan struktur tunica 
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mucosa dan tunica muscularis intestinum. Namun demikian, sampai saat ini belum ada 

penelitian yang membuktikan pengaruh pajanan Trichuris muris terhadap struktur tunica 

mucosa dan tunica muscularis intestinum mencit. Oleh karena itu, penelitian ini perlu 

dilakukan. 

 Rumusan Masalah  

 Infestasi T. muris di intestinum mencit dapat menimbulkan respon imun untuk 

mengeluarkan cacing melalui aktivasi sel Th2. Aktivasi sel Th2 menimbulkan peningkatan 

pergantian sel epithelial, sekresi mukus oleh sel goblet, dan kontraksi otot polos intestinum. 

Mekanisme lain pengeluaran cacing adalah melalui systema nervosum entericum. Stimulasi 

saraf parasimpatis terhadap systema nervosum entericum akan meningkatkan sekresi mucosa 

dan kontraksi otot polos intestinum. 

Berdasarkan hal di atas, pemberian telur infektif T. muris peroral pada mencit dapat 

berpotensi menimbulkan perubahan struktur tunica mucosa dan tunica muscularis intestinum. 

Namun demikian, perubahan struktur tunica mucosa dan tunica muscularis intestinum mencit 

setelah  pemberian telur infektif T. muris peroral belum dapat dibuktikan. Masalah yang 

dirumuskan dalam  penelitian ini adalah  

Bagaimana pengaruh pemberian telur infektif T. muris peroral terhadap respon imun dan 

struktur  tunica mucosa dan tunica muscularis intestinum mencit? 
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1.2. Tujuan Penelitian 

1.2.1. Tujuan umum  

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pemberian telur infektif T. 

muris peroral terhadap respon imun dan struktur tunica mucosa dan tunica muscularis 

intestinum mencit. 

1.2.2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah  

1. Menganalisis pengaruh pemberian telur infektif T. muris peroral terhadap  kadar IL-4 

dan IL-13 serum mencit 

2. Menganalisis pengaruh pemberian telur infektif T. muris peroral terhadap  struktur 

tunica mucosa intestinum mencit 

3. Menganalisis pengaruh pemberian telur infektif T. muris peroral terhadap  struktur 

tunica muscularis intestinum mencit. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

 Manfaat teoritis atau akademis. Jika terbukti bahwa pajanan  T. muris dapat 

berpengaruh terhadap peningkatan  imunitas protektif, maka hasil penelitian ini akan 

menambah khazanah pengetahuan di bidang imunisasi aktif cacing. Hasil penelitian ini dapat 

menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang respon imun tunica mucosa dan tunica 

muscularis intestinum terhadap T. muris yang terintegrasi antara imunologi, parasitologi, 

fisiologi, histologi, dan anatomi. 
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Manfaat praktis atau aplikatif. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk penentuan 

dosis pajanan telur T. muris yang efektif untuk meningkatkan respon imun tunica mucosa dan 

tunica muscularis intestinum mencit . 
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