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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Toksoplasmosis adalah suatu penyakit yang disebabkan protozoa Toxoplasma 

gondii. Toksoplasmosis adalah salah satu penyakit zoonosis yang mendapat banyak 

perhatian dunia kesehatan saat ini, mengingat dampak yang ditimbulkan terutama 

pada manusia. Infeksi T. gondii pada wanita hamil atau ternak bunting dapat 

mengakibatkan reasorbsi fetus, abortus, lahir mati, kematian bayi dan kelainan 

kongenital berupa retadarsi mental, kelainan mata ringan sampai buta mata dan 

hidrosefalus (Suwanti, 2005). 

Dalam Suwanti (2005), kerugian ekonomis akibat toksoplasmosis meliputi 

kehilangan janin, biaya perawatan, biaya pendidikan penderita dan biaya pengobatan 

kelainan mata, sedangkan pada hewan kerugian dapat berupa penurunan produktivitas 

akibat gangguan sistem reproduksi. 

Toxoplasma gondii dapat menyerang semua organ dan jaringan induk semang 

seperti pada jaringan hati, limpa, sumsum tulang, paru-paru, otak, ginjal, otot, 

kelenjar limfe, mata dan jantung . Kejadian dan dampak infeksi T. gondii pada hewan 

betina atau wanita hamil, lebih banyak dilaporkan dibandingkan pada pria atau hewan 

jantan (Sutanto dkk, 2008; Soedarto, 2008).  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN HISTOPATOLOGI VAGINA ... ADITYA BAYU SURYANTO



2 
 

Toksoplasmosis mulai diteliti oleh Durfee di Indonesia sejak tahun 1971 

sampai 1972 yang dilaporkan pada tahun 1976 (Sasmita, 2006). Diperkirakan 30-60% 

penduduk dunia terinfeksi oleh T. gondii (Hendri, 2008). Menurut Rasmaliah (2003), 

infeksi ini tersebar di seluruh dunia, dimana  manusia berperan sebagai induk semang 

antara, kucing dan famili Felidae lainnya merupakan induk semang definitif. Angka 

kejadian toksoplasmosis di Indonesia berdasarkan uji serologis, pada manusia adalah 

2-63%, pada kucing 35-73%, babi 11-36%, kambing 11-61%, anjing 75% dan pada 

ternak lain kurang dari 10% (Gandahusada dkk, 2003).  

Predileksi T. gondii ada di semua tipe sel dan setelah empat hari infeksi T. 

gondii telah menyebar di semua jaringan tubuh (Dubey, 2002). Bentuk lesi jaringan 

akibat T. gondii dapat berbeda berdasarkan perbedaan organ. Bentuk lesi tersebut 

berupa gambaran peradangan granulomatosa, pembentukan kista, nekrosis difusa dan 

non suppuratif pada otak, nekrosis koagulatif dan hipertrofi limfonodul pada organ 

limfatik, serta nekrosis koagulatif dan hipertrofi limfonodul pada organ limfatik, serta 

nekrosis fokalis pada myocardium dan myometrium (Sasmita, 2006).  

Jalur penularan toksoplasmosis akibat T. gondii bisa terjadi saat proses 

inseminasi buatan pada kambing dengan menggunakan semen yang mengandung 

stadium takizoit T. gondii (Diogo et al., 2013). Penelitian lain meyebutkan bahwa 

infeksi T. gondii juga terjadi pada semen mencit, kemudian mencit jantan yang 

terinfeksi T. gondii tersebut dikawinkan dengan mencit betina dan didapatkan bahwa 

mencit betina tersebut juga terinfeksi T. gondii (Dalimi et al., 2013), dari penelitian 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN HISTOPATOLOGI VAGINA ... ADITYA BAYU SURYANTO



3 
 

tersebut dapat diasumsikan bahwa jalur penularan toksoplasmosis tidak hanya 

melalui inang perantara, tetapi juga bisa melalui perkawinan alam atau sejenisnya. 

Kerusakan jaringan akibat infeksi takizoit Toxoplasma gondii semakin lama 

semakin meluas, hal ini dikarenakan kecepatan replikasi takizoit yang sangat cepat 

dibandingkan kemampuan sel untuk bermitosis. Takizoit dapat berkembang  menjadi 

64-128 takizoit baru per vakuola dalam sel  24 sampai dengan 48 jam pasca infeksi, 

terjadinya disintegrasi struktur dan hancurnya sel yg berakibat pada kematian sel 

diikuti dengan keluarnya seluruh komponen seluler (Subekti dkk, 2006). 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

perubahan histopatologi vagina pada mencit yang diinfeksi Toxoplasma gondii 

stadium takizoit secara intravagina. Dampak infeksi T. gondii stadium takizoit secara 

intravagina terhadap vagina mencit (Mus musculus) belum banyak dilaporkan. Dan 

sejauh ini penelitian tentang gambaran histopatologi belum pernah dilakukan dan 

kepentingan penularan intravagina. 

1.2 Rumusan Masalah 

1). Apakah vagina mencit dapat terinfeksi takizoit T. gondii secara 

intravagina ? 

2). Bagaimana gambaran histopatologi vagina mencit yang sudah diinfeksi T. 

gondii secara intravagina ? 
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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).  

 Toxoplasma gondii bersifat intraseluler obligat sehingga memerlukan habitat 

intraseluler untuk hidup dan berkembang biak. Predileksi ada di semua tipe sel dan 

empat hari pasca diinfeksi parasit telah menyebar di semua jaringan tubuh (Dubey, 

2002). T. gondii dapat menginfeksi segala macam tipe sel organ dan jaringan hospes. 

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

limpa, dan ginjal. Pada organ hati dan limpa dapat dijumpai dalam sel makrofag, 

kadang-kadang dalam organ limpa T. gondii ditemukan dalam sel reticulum (Subekti 

dkk, 2006).  

 Penyebaran takizoit sampai pada organ yang lain disebabkan oleh dua faktor, 

pertama gerakan aktif dari takizoit dan kedua gerakan pasif dengan memanfaatkan 

leukosit yang menyebar ke berbagai jaringan melalui darah (Subekti dkk, 2006). 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran histopatologi vagina 

mencit yang diinfeksi T. gondii stadium takizoit secara intravagina dan sebagai 

informasi mengenai jalur penularan toksoplasmosis. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui perubahan histopatologi 

yang terjadi pada vagina mencit akibat infeksi T. gondii stadium takizoit secara 

intravagina sehingga dapat memberikan informasi ilmiah mengenai jalur penularan 

dan kerusakan vagina akibat infeksi takizoit T. gondii secara histopatologi. 

 

1.6 Hipotesis 

 Infeksi T. gondii secara intravagina pada mencit dapat menyebabkan 

perubahan gambaran histopatologi vagina mencit. 
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