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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Toxoplasmosis merupakan penyakit zoonosis yang banyak ditemukan 

pada hewan maupun manusia di seluruh dunia disebabkan oleh Toxoplasma 

gondii (Subekti dan Arrasyid, 2006). Toxoplasmosis dapat menginfeksi induk 

semang berdarah panas dengan cakupan yang luas, termasuk manusia. 

Diperkirakan seperempat populasi manusia di dunia telah terinfeksi oleh T. gondii 

namun kasus toxoplasmosis umumnya tidak menunjukkan gejala klinis, baik pada 

inang definitif maupun inang perantara (Dubey, 2001; Hanafiah dkk., 2009). 

Di indonesia prevalensi toxoplasmosis bervariasi, pada kucing 5,56-40%, 

kambing 23,5-60%, domba 32,18-71,97%, sapi 36,4%, kerbau 27,3%, ayam 

19,24%, itik 6,1%, babi 28-32% dan secara serologis pada manusia di atas 40% 

(sangat tinggi) (Direktorat Kesehatan Hewan, 2014). 

Toxoplasmosis juga menyebabkan dampak merugikan hewan dan manusia 

(Dubey et al., 2004). Pada hewan, toxoplasmosis menimbulkan kerugian ekonomi 

karena abortus, kematian dini, kelainan kongenital dan potensi penyebaran bagi 

manusia (Nurcahyo dkk., 2011). Pada manusia, toxoplasmosis menyebabkan 

gejala abortus, kelahiran prematur, ensefalitis pada janin dan mumifikasi fetus 

(Gandahusada, 1995). Manifestasi toxoplasmosis berdampak pada bayi seperti 

hydrocephalus, retardasi mental, autis dan gangguan perkembangan organ (organ 

dalam) selama masa kehamilan. Bayi penderita selama masa hidup sulit untuk 

disembuhkan yang menimbulkan dampak psikis bagi keluarga dan menurunkan 

kualitas suatu generasi (Hanafiah dkk., 2010). Penelitian yang dilakukan Sardjono 
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(2009) di daerah Malang menyatakan hasil dari 79 kasus sebagai subjek 

penelitian, 32 kasus (59,26%) mengalami cacat bawaan didaerah kepala dan 

wajah. 

Pada organ hati, paru-paru, jantung, mata dan otak takizoit Toxoplasma 

gondii dapat berproliferasi karena di dalam siklus hidupnya mengalami 

parasitaemia, menyebar melalui darah kemudian ke seluruh organ tubuh 

(Iskandar, 1999; Dharmana, 2007). Selain pada organ tersebut testis mencit 

sebagai tempat penghasil sperma menunjukkan kerusakan dan secara 

histopatologis telah dibuktikan terinfeksi T. gondii sesuai oleh penelitian yang 

dilakukan Khanif (2012). 

Penularan toksoplasmosis pada manusia, hewan dan unggas dapat secara 

peroral dan transplasental (Hanafiah dkk., 2009). Berdasarkan laporan Hanafiah 

dkk. (2009), Yowani dkk. (2007) dan beberapa peneliti lain infeksi buatan melalui 

intraperitoneal juga sudah banyak dilakukan, namun hingga saat ini belum pernah 

dilakukan infeksi buatan secara intravagina, padahal baru-baru ini dilaporkan oleh 

Arantes et al. (2009), Terpsidis et al. (2009), Lopes et al. (2009) dan Dass et al. 

(2011) bahwa T. gondii menular seksual. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin membuktikan adanya 

penularan T. gondii yang dilakukan secara intravagina pada mencit yang diamati 

berdasarkan gambaran histopatologi otak mencit. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah infeksi T. gondii stadium takizoit secara intravagina dapat 

menyebabkan perubahan gambaran histopatologi otak mencit? 
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1.3. Landasan Teori 

Stadium infektif  T.  gondii yang menyerang hewan dan manusia adalah 

ookista, takizoit dan bradizoit. Takizoit umumnya terkait dengan toxoplasmosis 

akut sedangkan bradizoit (dalam kista jaringan) umumnya terkait dengan 

toxoplasmosis kronis. Takizoit T. gondii pada dasarnya dapat berkembang biak 

pada hampir semua sel berinti dan jaringan hospes seperti hati, sumsum tulang, 

paru, otak, ginjal, urat daging dan jantung (Subekti et al., 2005; Dharmana, 2007). 

Toxoplasma gondii dalam bentuk kista menetap dalam jaringan tubuh seperti 

paru-paru, jantung, otot, dan otak, bentuk takizoit beredar dalam darah, serta 

bentuk ookista dalam feses yang dikeluarkan kucing (Priyana, 2003).  

Mencit yang positif terinfeksi T. gondii isolat lokal ditandai dengan 

adanya gejala asites, bulu berdiri, malas bergerak, akan cenderung bergerombol 

dan aktivitas makan serta minum yang menurun (Nurcahyo et al, 2004). 

Berdasarkan laporan Hanafiah dkk. (2009) didapatkan hasil pada dosis 

1x101 kista ditemukan pada hati pada hari ke-14 setelah infeksi. dosis 1x102 pada 

hari ke-6 ditemukan kista pada hati, hari ke-7 pada jantung dan hari ke-10 pada 

otak, pada dosis 1x103 kista ditemukan pada hati hari ke-4, jantung hari ke-6 dan 

otak pada hari ke-7. 

Infeksi peritoneal menggunakan mencit diketahui bahwa takizoit akan 

segera ditemukan dalam peredaran darah paling lama dua hari sejak infeksi 

(Mordue et al, 2001; Sibley et al, 2002) dan penyebaran ke berbagai organ dapat 

dideteksi paling lama empat hari pasca infeksi (Sibley et al, 2002). Takizoit 
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tersebut kemungkinan akan masuk ke dalam otak, otot jantung dan hati 

membentuk kista yang kecil berisi bradizoit (Dubey,1994; Lappin,1994). 

Mekanisme T. gondii melalui vagina yang didapatkan dari penelitian 

Dayat et al. (2013) bahwa T. gondii setelah inseminasi vagina dapat langsung 

masuk ke dalam plasenta, melalui aliran darah kemudian ke plasenta atau parasit 

dapat masuk ke dalam jaringan. Dubremetz dan Ferguson (2009) menyatakan 

bahwa T. gondii melakukan penetrasi ke otak melalui sawar darah otak. Setelah 

memasuki jaringan dari sistem saraf pusat parasit menetap dan menghindari 

aktivasi sistem respon imun hospes (Carruthers dan Suzuki, 2007).  

Studi in vitro yang dilakukan Carruthers dan Suzuki (2007) menggunakan 

sel otak menunjukkan takizoit menyerang mikroglia, astrosit dan neuron dan 

membentuk kista T. gondii dalam sel. Pada otak tikus yang terinfeksi secara 

kronis keseluruhan menunjukkan adanya kista dalam neuron. Pada pasien yang 

mengalami encephalitis takizoit berkembang biak dalam sel glia. Kasus lain 

encephalitis, bradizoit T. gondii diamati pada sel purkinje di cerebellum, 

dilaporkan pula adanya kista pada astrosit. Hal tersebut menunjukkan T. gondii 

dapat menginfeksi berbagai sel otak. Perubahan yang terjadi  karena infeksi pada 

otak adalah degenerasi ringan pada sel saraf dan sedikit peningkatan sel glia 

(Sasmita, 2006). 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui gambaran perubahan histopatologi 

otak mencit yang telah di infeksi oleh takizoit T. gondii secara intravagina. 
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1.5.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui perubahan histopatologi 

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

intravagina sehingga dapat memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat 

mengenai kerusakan otak akibat infeksi takizoit T. gondii secara histopatologi. 
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