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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hati

2.1.1 Anatomi Hati

Hati adalah kelenjar terbesar yang terdapat dalam tubuh manusia dengan

berat kurang lebih 1,5 kg (Mescher, 2007). Hati merupakan organ viseral

terbesar yang terletak di bawah tulang rusuk (Sloane, 2004).

Hati mempunyai tekstur yang lunak, lentur, dan terletak di bagian atas

cavitas abdominalis tepat berada di bawah diaphragma. Sebagian besar hati

terletak di hemidiaphragma dextra dan profunda arcus costalis dextra

memisahkan hati dari pleura, pericardium, cor, dan pulmo (Snell, 2006).

Suplai darah pada hati (70%−80%) berasal dari vena porta yang berasal

dari lambung, usus, dan limpa, sisanya (20%−30%) disuplai oleh arteri

hepatica. Seluruh zat yang diserap melalui usus tiba di hati melalui vena

porta hepatica, kecuali lipid kompleks (kilomikron), yang diangkut melalui

pembuluh limfe. Posisi hati dalam sistem sirkulasi sangat optimal untuk
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menampung, mengubah dan mengumpulkan metabolit dari darah.

Pengeluaran ini terjadi dalam empedu, suatu sekret eksokrin dari hati yang

penting untuk pencernaan lipid di usus. Hati juga menghasilkan protein

plasma, seperti albumin, fibrinogen  dan berbagai protein pembawa lainnya

(Mescher, 2007).

2.1.2 Fisiologi Hati

Hati adalah organ metabolik yang sangat penting dalam tubuh, organ ini

dilihat sebagai pabrik biokimia utama (Sherwood, 2012). Fungsi hati antara

lain:

1. Metabolisme karbohidrat

Fungsi hati dalam metabolisme karbohidrat adalah menyimpan glikogen

dalam jumlah besar, mengkonversi galaktosa dan fruktosa menjadi

glukosa, glukoneogenesis, dan membentuk banyak senyawa kimia yang

penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat (Guyton et al.,

2008).

2. Metabolisme lemak

Fungsi hati dalam metabolisme lemak adalah dengan mengsekresikan

garam empedu yang membantu pencernaan lemak melalui efek

deterjennya (emulsifikasi) sehingga mempermudah penyerapan lemak

dan ikut serta dalam pembentukan misel (Sherwood, 2012).
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3. Metabolisme protein

Fungsi hati dalam metabolisme protein adalah deaminasi asam amino,

pembentukan ureum untuk mengeluarkan amonia dari cairan tubuh, dan

interkonversi beragam asam amino dan membentuk senyawa lain dari

asam amino (Guyton et al., 2008).

4. Sintesis Protein Plasma

Hati memproduksi banyak protein. Kebanyakan protein tersebut

merupakan proten fase akut yaitu protein yang diproduksi dan di

sekresikan ke dalam plasma apabila terdapat rangsangan stress. Protein

lainnya yang diproduksi adalah protein yang mengangkut steroid dan

hormone lain dalam plasma serta faktor−faktor pembekuan. Protein

tersebut antara lain albumin, orosomukoid, antiprotease ɑ1 dan lain−lain

(Ganong, 2008).

5. Lain−lain

Fungsi hati yang lainnya adalah sebagai tempat penyimpanan vitamin,

dan menyimpan besi dalam bentuk ferritin. Hati membentuk zat−zat

yang digunakan untuk koagulasi darah dalam jumlah banyak dan

mengeluarkan atau mengekskresikan obat−obatan, hormon dan zat lain

(Guyton et al., 2008).
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2.1.3 Histologi Hati

Sel−sel hati atau hepatosit menghasilkan sel epitel yang berkelompok

membentuk lempeng−lempeng yang saling berhubungan. Hepatosit tersusun

berupa ribuan lobulus hati  kecil polihedral yang merupakan unti fungsional

dan struktural hati. Setiap lobulus memiliki tiga sampai enam area portal di

bagian perifernya dan suatu venula yang disebut vena sentral di bagian

pusatnya. Zona portal di sudut lobulus terdiri atas jaringan ikat dengan suatu

venula (cabang vena portal), arteriol (cabang arteri hepatica) dan duktus

epitel kuboid (cabang sistem duktus biliaris)−ketiga struktur yang disebut

trias porta (Mescher, 2007).

Gambar 1. Histologi hati normal (Sumber: Mescher, 2007)

Venula tersebut mengandung darah dari vena mesenterica superior dan

inferior serta vena lienalis. Arteriol menerima darah dari trunkus koleakus
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dari  aorta abdominalis. Duktusnya membawa empedu yang dibuat oleh

sel−sel parenkim (hepatosit) dan akhirnya mencurahkan isinya ke dalam

duktus hepatikus. Area portal juga memiliki serabut saraf dan pembuluh

limfe. Pada beberapa hewan (misalnya babi) setiap lobulus terpisah dari

lobulus lain oleh selapis jaringan ikat sehingga lobulus dapat dikenali

dengan jelas. Pada manusia, lobulus berkontak erat hampir disetiap sisinya

dan lebih menentukan batas yang jelas antar berbagai lobulus (Mescher,

2007).

Gambar 2. Lobulus Hati. Arteriola (A), Venula (V), Duktus biliari (D), Venula
sentralis (C) (Sumber: Mescher, 2007).

Hepatosit merupakan sel eksokrin dan endokrin dari lobulus hepatis.

Hepatosit membentuk suatu dinding tebal yang membatasi rongga

sinusoidal. Rongga perisinusoidal memisahkan hepatosit dari darah pada
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rongga sinusoidal. Komponen−komponen yang menyusun trias portal yang

terdapat pada jaringan ikat, dipisahkan oleh lapisan tipis yang

memisahkannya dengan lobul hepatis. Darah dari vena portal dan arteri

hepatis mengalir ke sinusoid dan bermuara di venula sentral. Hepatosit

mempunyai 2 bagian yaitu bagian basolateral dan bagian apikal. Bagian

basolateral mengandung banyak mikrovili dan bagian apikal membatasi

kanalikulus biliaris (Kierszenbaum & Tres, 2012).

Sinusoid lebar yang tidak teratur ini hanya terdiri atas lapisan diskontinu sel

endotel bertingkap. Sel−sel endotel terpisah dari hepatosit di bawahnya oleh

suatu lamina basal tipis yang tidak kontinu dan suatu celah perisinusoid

(celah Disse) yang sangat sempit. Mikrovili hepatosit menonjol ke dalam

celah tersebut demi terjadinya pertukaran antara sel tersebut dan plasma.

Pertukaran ini penting secara fisiologis bukan saja karena banyaknya

makromolekul (misalnya lipoprotein, albumin, fibrinogen) yang disekresi ke

dalam darah oleh hepatosit, tetapi juga karena hati mengambil dan

mengatabolisme sejumlah besar molekul besar ini (Mescher, 2007).

2.1.3.1 Hepatosit

Hepatosit merupakan sel polihedral besar, dengan enam atau lebih

permukaan, dan berdiameter 20−30 μm. Pada sediaan yang dipulas

dengan hematosilin dan eosin (H dan E), sitoplasma hepatosit

biasanya bersifat eosinofilik karena banyaknya mitokondria, yang
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berjumlah hingga 2000 per sel. Hepatosit memiliki inti sferis besar

dengan nukleolus. Sel−sel tersebut sering memiliki dua atau lebih

nukleolus dan sekitar 50% darinya bersifat polipoid, dengan dua,

empat, delapan atau melebihi jumlah kromosom diploid normal. Inti

polipoid ditandai dengan ukuran yang lebih besar, yang

proporsional dengan sifat ploid−nya (Mescher, 2007).

Hepatosit secara aktif mensintesis protein untuk kepentingan

metabolisme tubuh. oleh karena itu sel ini mempunyai banyak

sekali ribosom, retikulum endoplasma kasar dan badan golgi.

Karena kebutuhan hepatosit akan energi yang banyak, tiap−tiap sel

menandung 2000 mitokondria. Sel−sel yang terletak didekat vena

sentral mengandung dua kali lebih banyak mitokondira namun lebih

kecil dibandingkan dengan mitokondria pada hepatosit di area

periportal (Gartner & Hiatt, 2007).

Permukaan setiap hepatosit berkontak dengan dinding sinusoid,

melalui celah Disse, dan dengan permukaan hepatosit lain. Di

tempat dua hepatosit berkontak, terbentuk suatu celah tubular di

antara kedua sel ini yang disebut kanalikulus biliaris (Mescher,

2007).
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Kanalikuli, bagian pertama sistem duktus biliaris, adalah celah

panjang berdiameter 1−2 μm. Kanalikuli hanya dibatasi membran

plasma dari dua hepatosit, yang menjulurkan sedikit mikrovili di

bagian dalamnya. Membran sel di dekat kanalikuli ini diikat dengan

kuat oleh taut erat. Taut celah juga terdapat di antara hepatosit,

yang memungkinkan tempat komunikasi antar sel dan koordinasi

aktivitas sel−sel (Mescher, 2007).

2.1.4 Histopatologi Hati

2.1.4.1 Jejas reversibel

a. Pembengkakan Sel

Pembengkakan merupakan manifestasi pertama yang ada

hampir pada semua bentuk jejas sel, sebagai akibat pergeseran

air ekstraseluler ke dalam sel, akibat gangguan pengaturan ion

dan volume karena kehilangan Adenosin Tri Phospate (ATP)

(Chandrasoma & Taylor, 2005).

Bila air berlanjut tertimbun dalam sel, vakuol−vakuol kecil

jernih tampak dalam sitoplasma yang diduga merupakan

retikulum endoplasma yang melebar dan menonjol keluar atau

segmen pecahannya. Gambaran jejas nonletal ini

kadang−kadang disebut degenerasi hidropik atau degenerasi

vakuol. Selanjutnya hepatosit yang membengkak juga akan
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tampak edematosa (degenerasi balon) dengan sitoplasma

ireguler bergumpal dan rongga−rongga jernih yang lebar

(Robbins et al., 2007).

b. Perlemakan Hati

Perlemakan hati merupakan akumulasi trigliserida dalam sel−sel

parenkim hati. Akumulasi timbul pada keadaan berikut:

1. Peningkatan mobilisasi lemak jaringan yang menyebabkan

peningkatan jumlah asam lemak yang sampai ke hati;

2. Peningkatan kecepatan konversi dari asam lemak menjadi

trigliserida di dalam hati karena aktivitas enzim yang terlibat

meningkat;

3. Penurunan oksidasi trigliserida menjadi asetil−koA dan

penurunan bahan keton;

4. Penurunan sintesis protein akseptor lipid (Chandrasoma &

Taylor, 2005).

2.1.4.2 Jejas Ireversibel

a. Nekrosis

Nekrosis sel dapat terjadi langsung atau dapat mengikuti

degenerasi sel (jejas reversibel). Gambaran mikroskopik dari

nekrosis dapat berupa gambaran piknosis, karioreksis, dan

kariolisis. Berdasarkan lokasinya nekrosis terbagi menjadi tiga
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yaitu nekrosis fokal, nekrosis zona, nekrosis submasif. Nekrosis

sel hati fokal adalah nekrosis yang terjadi secara acak pada satu

sel atau sekelompok kecil sel pada seluruh daerah

lobulus−lobulus hati. Nekrosis ini dikenali pada biopsi melalui

badan asidofilik (councilman) yang merupakan sel hati nekrotik

dengan inti piknotik atau lisis dan sitoplasma terkoagulasi

berwarna merah muda. Selain itu dapat dikenali juga pada

daerah lisis sel hati yang dikelilingi oleh kumpulan sel kupffer

dan sel radang (Chandrasoma & Taylor, 2005).

Nekrosis zona sel hati adalah nekrosis sel hati yang terjadi pada

regio−regio yang identik disemua lobulus hati, sedangkan

nekrosis submasif merupakan nekrosis sel hati yang meluas

melewati batas lobulus, sering menjembatani daerah portal

dengan vena sentralis (bridging necrosis) (Chandrasoma &

Taylor, 2005).

b. Fibrosis

Fibrosis merupakan akumulasi matriks ekstraseluler yang

merupakan respon dari cedera akut atau kronik pada hati. Pada

tahap awal, fibrosis mungkin terbentuk di dalam atau di sekitar

saluran porta atau vena sentralis atau mungkin mengendap

langsung didalam sinusoid. Hal ini merupakan reaksi



16

penyembuhan terhadap cedera. Cedera pada hepatosit akan

mengakibatkan pelepasan sitokin dan faktor solubel lainnya

oleh sel kupffer serta sel tipe lainnya pada hati. Faktor−faktor

ini akan mengaktivasi sel stelat yang akan mensintesis sejumlah

besar komponen matriks ekstraseluler (Robbins et al., 2007).

c. Sirosis

Berlanjutnya fibrosis dan cedera parenkim menyebabkan hepar

terbagi−bagi menjadi nodus hepatosit yang mengalami

regenerasi dan dikelilingi oleh jaringan parut. Jaringan parut ini

disebut sirosis (Robbins et al., 2007).

2.2 Pisang Kepok

Pisang merupakan buah terbanyak kedua di dunia. Sekitar 16% dari total jumlah

buah dunia merupakan pisang (FAO, 2009).

2.2.1 Klasifikasi

Klasifikasi botani tanaman pisang adalah sebagai berikut:

Divisi : Spermatophyta

Sub divisi : Angiospermae

Kelas : Monocotyledonae

Famili : Musaceae
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Genus : Musa

Spesies : Musa spp. (Warintek, 2011)

2.2.2 Jenis−jenis pisang

Jenis pisang dibagi menjadi empat:

a. Pisang yang dapat dimakan buahnya tanpa perlu diolah (dimasak)

yaitu M. paradisiaca var Sapientum, M. nana atau disebut juga M.

cavendishii, M. sinensis, misalnya pisang ambon, susu, raja,

cavendish, barangan dan mas.

b. Pisang yang dapat dimakan setelah buahnya diolah (dimasak) yaitu

M. paradisiaca forma typica atau disebut juga M. paradisiaca

normalis, misalnya pisang nangka, tanduk dan kepok.

c. Pisang berbiji yaitu M. brachycarpa yang di Indonesia dimanfaatkan

daunnya, misalnya pisang batu dan klutuk.

d. Pisang yang diambil seratnya misalnya pisang manila (abaca)

(Warintek, 2011).

2.2.3 Kandungan Kulit Pisang Kepok dan Fungsinya

Kulit pisang mempunyai kandungan flavonoid dan fenolik

(Venkatarangaiah et al., 2014). Flavonoid dan fenolik merupakan

antioksidan yang dapat berfungsi sebagai hepatoprotektor (Rahardian et

al., 2010). Kandungan antioksidan tersebut terkandung lebih banyak

pada kulit pisang dibandingkan pada buahnya (Pane, 2013).
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Flavonoid merupakan senyawa polifenol yang bersifat polar sehingga

mudah larut di dalam air, etanol, methanol, butanol dan aseton.

Flavonoid mempunyai fungsi sebagai zat anti mikroba, anti inflamasi

serta anti oksidan. Melalui mekanisme penghambatan pada jalur

metabolisme asam arakhidonat, pembentukan prostaglandian dan

pelepasan histamin flavonoid berfungsi sebagai anti inflamasi atau

memperlambat proses peradangan (Mahardikasari, 2013).

Flavonoid juga memiliki manfaat sebagai hepatoprotektor (Pinzaru et

al., 2011). Cara kerja flavonoid sebagai hepatoprotektor adalah dengan

proses detoksifikasi dengan jalan meningkatkan ekspresi enzim

Gluthation S−Transferase (GST) yang merupakan antioksidan endogen

pada hati. Enzim GST berfungsi untuk detoksifikasi dengan mengubah

zat yang kurang polar menjadi lebih polar melalui pengikatan senyawa

elektron aktif yang tidak berpasangan pada zat toksik (Mahardikasari,

2013).

2.3 Aspirin

Aspirin merupakan obat yang efektif sebagai anti−inflmasi, meskipun aspirin

mungkin lebih efektif sebagai analgesik. Aspirin diabsorbsi begitu saja dan cepat

dihidrolisis menjadi asam asetat dan salisilat oleh esterase dalam jaringan dan

darah. Salisilat terikat pada albumin, tetapi ikatan dan metabolisme salisilat
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dapat menjadi jenuh sehingga fraksi yang tidak terikat meningkat seiring dengan

meningkatnya konsentrasi total. Di luar kandungan dalam tubuh total sebesar

600 mg, peningkatan dosis salisilat tersebut dapat waktu meningkatkan

konsentrasi salisilat secara tidak proporsional. Seiring meningkatnya dosis

aspirin, waktu paruh eliminasi salisilat meningkat dari 3−5 jam (untuk dosis 600

mg/hari) menjadi 12−16 jam (dosis >3,6 gr/hari). Alkalinisasi urine

meningkatkan laju ekskresi salisilat bebas dan konjugatnya yang larut dalam air

(Katzung et al., 2009).

Aspirin merupakan penghambat nonselektif untuk kedua isoform COX

(cyclooxygenase), tapi salisilat lebih tidak efektif dalam menghambat kedua

isoform tersebut. Salisilat non−terasetilasi dapat bekerja sebagai penangkap

radikal oksigen. Aspirin secara ireversibel menghambat COX dan menghambat

agregasi trombosit, sementara salisilat non−terasetilasi tidak. Hal ini disebabkan

aspirin secara ireversibel menghambat COX trombosit sehingga antitrombosit

aspirin bertahan selama 8−10 hari (sesuai masa hidup trombosit) (Katzung et al.,

2009).

Aspirin dapat menurunkan insidensi serangan iskemik transien, angina tak stabil,

trombosis arteri koronaria dengan infark miokard, dan trombosis pascagraft pirau

(by pass) arteri koronaria (Katzung et al., 2009).
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2.4 Toksisitas aspirin pada hepar

Golongan salisilat (termasuk aspirin) memproduksi efek toksik di hati dengan

dua cara. Proses pertama adalah hepatotoksisitas yang diinduksi oleh dosis

aspirin dan biasanya terjadi pada kadar plasma aspirin di atas 150 μg/l. Efek

toksik di hati yang kedua sering terjadi pada pasien dengan abnormalitas jaringan

ikat. Hanya sekitar 5% dari populasi golongan kedua yang mempunyai gejala

seperti hepatomegali, anoreksia, nausea, dan jaundice (Irvanda, 2007).

Pengaruh aspirin dalam penghambatan proses fosforilasi oksidatif serupa dengan

pengaruh yang ditimbulkan 2,4−dinitrofenol. Pada dosis toksik, aspirin dapat

menghambat metabolisme aerob dari beberapa enzim dehidrogenase di hepar dan

jaringan lainnya, dengan cara berkompetisi dengan koenzim nukleotida piridin

dan penghambatan beberapa enzim oksidase yang membutuhkan nukleotida

sebagai koenzim, seperti xanthin oksidase (Irvanda, 2007).

Efek serius lainnya yang dapat ditimbulkan aspirin di hepar mencakup

pengosongan simpanan glikogen di hepar. Dosis toksik aspirin mampu

mengurangi metabolisme aerob dari glukosa, meningkatkan kinerja enzim

glukosa−6−fosfatase serta sekresi glukokortikoid. Penting untuk disimak bahwa

meskipun insidens toksisitas aspirin rendah pada dosis kuratif, namun efeknya

pada dosis toksik amat berbahaya terhadap hepar. Terlebih aspirin termasuk

golongan obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter (Irvanda, 2007).
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2.5 Tikus Putih (Rattus norvegicus) galur Sprague Dawley

2.5.1. Klasifikasi Tikus Putih

Klasifikasi tikus putih adalah:

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Mamalia

Ordo : Rodentia

Subordo : Odontoceti

Familia : Muridae

Genus : Rattus

Spesies : Rattus norvegicus (Narendra, 2007)

2.5.2 Jenis Tikus Putih

Tikus putih atau tikus albino galur outbred lebih sering digunakan untuk

penelitian di laboratorium dibandingkan galur inbred. Beberapa contoh

jenis tikus putih galur outbred adalah Wistar, Sprague dawley, dan Long

Evans. Sprague dawley merupakan galur yang lebih cepat tumbuh

dibandingkan tikus Wistar. Sedangkan Long Evans merupakan galur yang

lebih kecil dibandingkan tikus Wistar atau Sprague dawley. Galur Fisher

344 dan Lewis adalah tikus putih galur inbred yang paling banyak dipakai

pada penelitian (Animal Care Program, 2011).
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2.5.3 Biologi Tikus Putih

Tikus putih (Rattus norvegicus) sering dipakai menjadi hewan percobaan

karena tikus merupakan hewan yang mewakili kelas mamalia sehingga

keutuhan organ, kebutuhan nutrisi, metabolisme biokimia, sistem

reproduksi, pernafasan, peredaran darah, serta ekskresinya menyerupai

manusia. Tikus juga dapat secara alami menderita suatu penyakit, seperti

hipertensi dan diabetes, dan juga sering dipakai dalam studi nutrisi,

tingkah laku, kerja obat, dan toksikologi (Animal Care Program, 2011).

Tikus putih (Rattus norvegicus) galur Sprague dawley mempunyai

beberapa sifat yang menguntungkan, antara lain dapat berkembang biak

dalam waktu yang cepat, mudah dipelihara dalam jumlah banyak, lebih

tenang, dan ukurannya lebih besar daripada tikus lainnya. Tikus putih

galur Sprague dawley juga memiliki ciri−ciri lainnya seperti albino,

kepala kecil, ekor yang lebih panjang dibandingkan badannya,

temperamennya baik, kemampuan laktasi yang tinggi, dan tahan terhadap

perlakuan. Keuntungan utama tikus putih (Rattus norvegicus) galur

Sprague dawley adalah ketenangan dan kemudahan penanganannya

(Akbar, 2010).
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2.6 Kerangka Teori

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kulit pisang memiliki

kandungan antioksidan yang dapat berfungsi sebagai hepatoprotektor antara lain

flavonoid dan fenolik (Rahardian et al., 2010). Mekanisme antioksidan tersebut

bekerja sebagai hepatoprotektor adalah dengan meningkatkan ekspresi enzim

GST yang merupakan antioksidan endogen pada hati yang dapat mencegah

ikatan zat−zat beracun ke DNA, RNA maupun bagian hepatosit lainnya

(Mahardikasari, 2013).

Mekanisme Aspirin yang dapat mengganggu fungsi hati adalah dengan cara

penghambatan proses fosforilasi oksidatif yaitu menghambat metabolisme aerob

dari beberapa enzim di hepar dan jaringan lainnya, dengan cara berkompetisi

dengan koenzim nukleotida piridin dan mmenghambat beberapa enzim oksidase

yang membutuhkan nukleotida sebagai koenzim, seperti xanthin oksidase.

Mekanisme lainnya yaitu berupa pengosongan simpanan glikogen di hepar.

Dosis toksik aspirin juga mampu mengurangi metabolisme aerob dari glukosa,

meningkatkan kinerja enzim glukosa−6−fosfatase serta sekresi glukokortikoid

(Irvanda, 2007).

Melihat uraian di atas berdasarkan mekanisme kerja antioksidan pada kulit

pisang dan peranan aspirin dalam membuat kerusakan pada hepar, diharapkan

dapat terjadi hubungan yang berarti dimana antioksidan pada kulit pisang dapat
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menghambat kerja toksik aspirin. Berdasarkan keterangan−keterangan tersebut

maka tersusunlah kerangka teori yang disajikan pada gambar 3.

Gambar 3. Kerangka teori pengaruh ekstrak kulit pisang kepok terhadap hepar tikus
putih yang diinduksi aspirin.

2.7 Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada penelitian kali ini tersaji pada gambar 4.

Variabel Independen Variabel Dependen

Gambar 4. Kerangka Konsep

Aspirin

Gambaran Histopatologi
Hepar Tikus

Ekstrak Kulit Pisang
Kepok

Flavonoid dan Fenolik
pada Ekstrak Kulit

Pisang

Peningkatan Penggunaan
Aspirin

Penghambatan proses
fosforilasi oksidatif hepar

Menghambat
metabolisme aerob hepar

Pengosongan simpanan
glikogen hepar

Toksisitas Hepar
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2.8 Hipotesis

Terdapat pengaruh pemberian ekstrak kulit pisang kepok terhadap gambaran

histopatologi hepar tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi aspirin.


