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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Toxoplasmosis adalah penyakit yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii.

Toxoplasma gondiiadalah protozoa intraseluler dan bersifat parasit obligat yang

mempunyai hospes definitif kucing dan family felidae lain, sedangkan hospes

perantara adalah semua hewan berdarah panas seperti ayam, sapi, kambing, babi dan

domba. Toxoplasma gondiijuga dapat menginfeksi burung, rodensia, ikan paus dan

manusia (Manahan dkk, 2013). Toxoplasmosis telah menyebar ke seluruh kepulauan

di Indonesia dan menunjukkan prevalensi yang tinggi yaitu sekitar 43-88% pada

manusia sedangkan pada hewan berkisar 6-70% (Van Der Veen et al., 1974 ; Subekti

dan Nurfida, 2006).

Toxoplasmosis juga menyebabkan dampak merugikan hewan dan manusia

(Dubey et al., 2004).Pada manusia, toxoplasmosis menyebabkan gejala abortus,

kelahiran prematur, ensefalitis pada janin dan mumifikasi fetus (Gandahusada,

1995).Infeksi toksoplasmosis selalu mengancam para kaum wanita terutama mereka

yang sedang hamil. Apabila infeksi toksoplasmosis terjadi secara kongenital dapat

menyebabkan berupa perkapuran, korioretinitis,hidrosefalus, mikrosefalus, gangguan

psikologis, gangguan perkembangan mental pada anaksetelah lahir dan kejang-kejang

(Sasmita, 2006). Pada hewan toksoplasmosis dapat menyebabkan abortus, kematian

dini dankelainan kongenital, sehingga dapat menimbulkan kerugian ekonomis yaitu
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kehilangan janin, biaya perawatan dan penurunan produktifitas (Suwanti, 2005;

Sasmita, 2006).

Toxoplasma gondiidapat menyerang semua organ dan jaringan tubuh hospes

yang berinti. Dominasi sel dan jaringan yang diinfeksi oleh takizoit sangat ditentukan

oleh rute infeksi dan jenis inangnya (Subekti dan Arrasyid, 2006).Toxoplasma gondii

dapat menular melalui beberapa rute yaitu peroral dari makanan atau minuman yang

kurang matang, transmisi kongenital atau melalui plasenta, susu yang tidak

dipasteurisasi, transfusi darah, kecelakaan saat di laboraturium dan transplantasi

organ yang terinfeksi (Premani, 2014).

Kerusakan yang terjadi pada jaringan tergantung pada umur,

virulensi,strainToxoplasma gondii, jumlah parasit yang menginfeksi dan organ yang

diserang (Lisawati dan Srisasi, 2008).Infeksi akut Toxoplasma gondiidapat

menyerang jaringan dan pada infeksi buatan secara intraperitoneal takizoit dapat

menyebabkan nekrosis hepar, lien dan pankreas. Hal ini disebabkan oleh multiplikasi

interseluler dari takizoit Toxoplasma gondii(Riganti et al., 2003).

Penelitian mengenai penularan melalui intravagina dan pengaruh perubahan

histopatologi organ/jaringan khususnya hepar belum pernah dilaporkan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin melakukan penelitian untuk

mengetahui gambaran histopatologi hepar mencit (mus musculus) berupa degenerasi

dan nekrosis yang diinfeksiToxoplasma gondii secara intravagina.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang muncul suatu permasalahan apakah terdapat

pengaruh infeksi Toxoplasma gondii stadium takizoit secara intravagina terhadap

gambaran histopatologi heparmencit (Mus musculus)?

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).Beberapa uji coba mengenai akibat

dari beberapa infeksiToxoplasma gondii telah dilaporkan sebelumnya, seperti yang

disampaikan oleh Riganti et al. (2003) dan Amin (2013) melaporkan kerusakan pada

hepar mencit (Mus musculus) yang diinfeksi takizoit Toxoplasma gondiisecara

intraperitonealdan oral berupa terjadinya nekrosis pada hepatosit. Hal ini

ditambahkan oleh Sasmita(2006) juga melaporkan bahwa kerusakan hepar mencit

akibat toxoplasmosis meliputi penebalan kapsula hepar disertai dengan agregasi

histiosit, limfosit kecil, fibrin dan nekrosis, selain itu terlihat juga adanya dilatasi dan

kongesti sinusoid, vena sentralis dan vena portae, pembengkakan sel kupfer,

perubahan degenerasi hepatosit, akumulasi histiosit dan sel limfosit kecil dalam

kapsula Glisson dan Acini, sedangkan uji coba pada mencit jantan yang dilihat dalam

aspek sistem reproduksi telah beberapa kali dilakukan salah satunya yang telah

dilaporkan oleh Ayu (2012) yang menyatakan bahwa takizoit Toxoplasma gondii

dapat menginfeksi spermatozoa mencit jantan melalui inokulasi secara intraperitoneal
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dapat menginfeksi spermatozoa mencit (Mus musculus) baik takizoit yang menempel

pada ekor maupun takizoit yang masuk ke dalam kepala spermatozoa dan

menyebabkan penurunan viabilitas spermatozoa, hal ini ditambahkan oleh Arantes et

almempelajari tentang inseminasi buatan dengan sampel semen positif Toxoplasma

gondii dari anjing betina dan jantan. Hasilnya menunjukkan bahwa Toxoplasma

gondii dapat ditularkan secara seksual pada anjing domestik dan domba jantan

(Arantes et al., 2009).

Penelitan Sasmita (1991) memaparkan mekanisme kerusakan pada hepatosit

mulai dari takizoit menginvasi sel parekim hepar dan kadang pada sel Kuppfer,

kemudian takizoit memperbanyak diri di dalam parekim hepar setelah mencapai 16-

32 takizoit, sel yang diinvasi akan hancur dan membebaskan takizoit lalu menginvasi

sel parekim hepar. Hal tersebut berlangsung hingga membentuk daerah foki nekrosis

yang lebih luas dibatasi dengan sel parekim hepar yang sehat (Sasmita, 2006).

Pada kondisi yang menyebabkan kerusakan hepar akan terjadi gangguan

serius pada kehidupan (Martini, 1992). Gangguan kecil pada fungsi hepar dapat

dengan cepat menyebabkan perubahan umum baik secara patologi anatomi maupun

histologinya. Kelainan hepar yang bersifat lokal, sering ditemukan sebagai hasil dari

perlawanan organ terhadap mikroorganisme dan parasit yang masuk melalui absorbsi

usus (Kelly 1993).
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1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui adanya pengaruh infeksi

Toxoplasma gondii stadium takizoit secara intravagina terhadap gambaran

histopatologi heparmencit (Mus musculus) berupa degenerasi dan nekrosis.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang adanya pengaruh

infeksi Toxoplasma gondii stadium takizoit secara intravagina terhadap gambaran

histopatologi heparmencit (Mus musculus) sehingga dapat memberikan informasi

ilmiah kepada masyarakat mengenai rute penularan dan kerusakan hepar akibat

infeksi takizoit Toxoplasma gondii secara histopatologi.

1.6 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori diatas penulis dapat menarik hipotesis bahwa

infeksi Toxoplasma gondii stadium takizoit secara intravagina berpengaruh terhadap

gambaran histopatologi heparmencit (Mus musculus)berupa degenerasi dan nekrosis.
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