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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Lambung 

 

1. Anatomi Lambung Manusia 

 

Lambung adalah perluasan organ berongga besar menyerupai kantung 

dalam rongga peritoneum yang terletak diantara esophagus dan usus halus. 

Lambung terdiri dari antrum kardia (yang menerima esophagus), fundus 

besar seperti kubah, badan utama atau korpus dan pilorus yang menyerupai 

corong (Eroschenko, 2010). 

 

Lambung terletak oblik dari kiri ke kanan menyilang di abdomen atas tepat 

di daerah epigastrik, di bawah diafragma dan di depan pankreas. Dalam 

keadaan kosong, lambung menyerupai tabung bentuk J, dan bila penuh, 

berbentuk seperti buah pir raksasa. Kapasitas normal lambung adalah 1 

sampai 2 L (Price, 2006). Secara anatomis lambung terdiri atas empat 

bagian, yaitu: kardia, fundus, badan atau korpus, dan pilorus. Adapun secara 

histologis, lambung terdiri atas beberapa lapisan, yaitu: mukosa, 

submukosa, muskularis mukosa, dan serosa. Lambung berhubungan dengan 

esofagus melalui orifisium atau kardia dan dengan duodenum melalui 

orifisium pilorik (Ganong, 2002). 
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Perdarahan lambung berasal dari arteri gaster sinistra yang berasal dari 

truncus coeliacus, a. gastric dekstra yang dilepaskan dari a. hepatica, a. 

gastroepiploica cabang dari a. gastricaduodenalis, a. gastro-omentalis yang 

berasal dari a. splenica, dan a. gastric breves berasal dari a. splenica 

(Moore, 2002). 

 

 

Gambar 3. Anatomi lambung manusia (Sumber: Sobotta, 2010) 

 

Secara anatomis bagian lambung yang paling sering mengalami gangguan 

adalah bagian antrum, ini ditandai dengan peningkatan angka kejadian 

gastritis. Dengan data tersebut maka secara histologis lapisan lambung yang 

paling sering mengalami kerusakan adalah bagian superfisial atau dapat 

menembus lebih dalam ke mukosa lambung yang bisa terjadi diseluruh 

permukaan bagian lambung. Beberapa bahan yang dimakan seperti alkohol 

dan aspirin dapat sangat merusak barier pertahanan lambung. Bahan-bahan 
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tersebut dapat merusak mukosa kelenjar dan sambungan epitel yang rapat 

(tight epithelial junctions) diantara sel pelapis lambung hingga sering 

menyebabkan gastritis akut atau kronis berat (Guyton, 2008). 

 

2. Histologis Lambung Manusia 

 

Mukosa lambung mengandung banyak kelenjar. Di daerah pilorus dan 

kardia, kelenjar dapat menyekresikan mukus. Di korpus lambung, termasuk 

fundus, kelenjar mengandung sel parietal (oksintik), yang menyekresikan 

asam hidroklorida dan faktor intrinsik, dan chief cell  (sel zimogen, sel 

peptik), yang menyekresikan pepsinogen. Sekresi-sekresi ini bercampur 

dengan mukus yang disekresikan oleh sel-sel di leher kelenjar. Beberapa 

kelenjar bermuara ke ruang bersamaan (gastric pit) yang kemudian terbuka 

kepermukaan mukosa. Mukus juga disekresikan bersama HCO3- oleh sel-

sel mukus di permukaan epitel antara kelenjar-kelenjar (Ganong, 2002). 

 

Dinding lambung tersusun dari empat lapisan dasar utama, sama halnya 

dengan lapisan saluran cerna secara umum dengan modifikasi tertentu yaitu 

lapisan mukosa, submukosa, muskularis eksterna, dan serosa (Schmitz & 

Kevin, 2008).  

 

1. Lapisan mukosa terdiri atas epitel permukaan, lamina propia, dan 

muskularis mukosa. Epitel permukaan yang berlekuk ke dalam lamina 

propia dengan kedalaman yang bervariasi, dan membentuk sumur-

sumur lambung disebut foveola gastrika. Epitel yang menutupi 

permukaan dan melapisi lekukan-lekukan tersebut adalah epitel selapis 
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silindris dan semua selnya menyekresi mukus alkalis. Lamina propia 

lambung terdiri atas jaringan ikat longgar yang disusupi sel otot polos 

dan sel limfoid. Muskularis mukosa yang memisahkan mukosa dari 

submukosa dan mengandung otot polos (Tortora & Derrickson, 2012).  

2. Lapisan sub mukosa mengandung jaringan ikat, pembuluh darah, sistem 

limfatik, limfosit, dan sel plasma. Sebagai tambahan yaitu terdapat 

pleksus submukosa (Schmitz & Kevin, 2008). 

3. Lapisan muskularis propia terdiri dari tiga lapisan otot, yaitu inner 

oblique, middle circular dan outer longitudinal. Pada muskularis propia 

terdapat pleksus myenterik (auerbach) (Schmitz & Martin, 2008). 

Lapisan oblik terbatas pada bagian korpus dari lambung (Tortora & 

Derrickson, 2012). 

4. Lapisan serosa adalah lapisan yang tersusun atas epitel selapis skuamos 

(mesotelium) dan jaringan ikat areolar (Tortora & Derrickson, 2009). 

Lapisan serosa adalah lapisan paling luar dan merupakan bagian dari 

viseral peritoneum (Schmitz & Kevin, 2008). 

 

Gambar 4. Histologi lambung manusia (Sumber: Eroschenko, 2010) 
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Sedangkan untuk gambaran histopatologis dari lambung (gambar 3) akan 

terlihat serbukan sel radang pada bagian mukosa lambung. Peradangan yang 

nampak pada pemeriksaan gambaran histopatologis menggambarkan 

kerusakan yang terjadi pada daerah mukosa gaster biasa ditandai dengan 

erosi disertai bendungan perdarahan seperti yang terlihat pada gambar 3A 

ataupun tukak pada gaster yang terlihat pada gambar 3B (Astri et al., 2012) 

 

 

Gambar 5A. Erosi mukosa disertai bendungan perdarahan (Sumber: 

Astri et al., 2012). 

 

 

Gambar 5B. Tukak pada lambung (Sumber: Astri et al., 2012). 
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2. Fisiologis Lambung 

 

Fungsi motorik dari lambung ada tiga: (1) penyimpanan sejumlah besar 

makanan sampai makanan dapat diproses di dalam duodenum, (2) 

pencampuran makanan ini dengan sekresi dari lambung sampai membentuk 

suatu campuran setengah cair yang disebut kimus, dan (3) pengosongan 

makanan dengan lambat dari lambung ke dalam usus halus pada kecepatan 

yang sesuai untuk pencernaan dan absorpsi yang tepat oleh usus halus 

(Guyton, 2008). 

 

Setiap hari lambung mengeluarkan sekitar 2 liter getah lambung. Sel-sel 

yang bertanggung jawab untuk fungsi sekresi, terletak di lapisan mukosa 

lambung. Secara umum, mukosa lambung dapat dibagi menjadi dua bagian 

terpisah: (1) mukosa oksintik yaitu yang melapisi fundus dan badan, (2) 

daerah kelenjar pilorik yang melapisi bagian antrum. Sel-sel kelenjar 

mukosa terdapat di kantong lambung (gastric pits), yaitu suatu invaginasi 

atau kantung pada permukaan luminal lambung. Variasi sel sekretori yang 

melapisi invaginasi ini beberapa diantaranya adalah eksokrin, endokrin, dan 

parakrin (Sherwood, 2010). 

 

Kapasitas lambung cukup besar, bila kosong volume lumennya hanya 50-75 

ml. Namun, 1,2 L dapat masuk sebelum tekanan intralumina mulai naik. 

Volume sekret yang dihasilkan seharinya antara 500-1000 ml hanya 

beberapa milimeter disekresikan per jam, diantara waktu makan, namun saat 

mencerna makanan, ratusan mililiter dihasilkan. Sekresi asam lambung 
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mempertahankan lingkungan intern yang optimal untuk proteolisis oleh 

pepsin yang aktif pada pH 2 (Guyton, 2008). 

 

Sekresi asam basal dipengaruhi oleh faktor kolinergik melalui nervus vagus 

dan alkohol histaminergik melalui sumber lokal di lambung. Sekresi asam 

akibat perangsangan dihasilkan dalam tiga fase yang berbeda tergantung 

sumber rangsang. Fase sefalik melalui perangsangan nervus vagus. Fase 

gastric terjadi pada saat makanan masuk ke dalam lambung, komponen 

sekresi adalah kandungan makanan, yang merangsang sel G untuk 

melepaskan gastrin yang selanjutnya mengaktifasi sel parietal. Fase terakhir, 

intestinal sekresi asam lambung dimulai pada saat makanan masuk ke dalam 

usus dan diperantarai oleh adanya peregangan usus dan pencampuran 

kandungan makanan yang ada (Tarigan, 2007). 

 

Ada tiga jenis sel eksokrin yang ditemukan di dinding kantung dan kelenjar 

oksintik mukosa lambung, yaitu:  

1. Sel mukus yang melapisi kantung lambung, yang menyekresikan mukus 

yang encer.  

2. Bagian yang paling dalam dilapisi oleh sel utama (chief cell) dan sel 

parietal. Sel utama menyekresikan prekursor enzim pepsinogen.  

3. Sel parietal (oksintik) mengeluarkan HCl dan faktor intrinsik. Oksintik 

artinya tajam, yang mengacu kepada kemampuan sel ini untuk 

menghasilkan keadaan yang sangat asam. Semua sekresi eksokrin ini 

dikeluarkan ke lumen lambung dan mereka  berperan dalam 

membentuk getah lambung (Sherwood, 2010). 
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Sel mukus cepat membelah dan berfungsi sebagai sel induk bagi semua sel 

baru di mukosa lambung. Sel-sel anak yang dihasilkan dari pembelahan sel 

akan bermigrasi ke luar kantung untuk menjadi sel epitel permukaan atau 

berdiferensiasi ke bawah untuk menjadi sel utama atau sel parietal. Melalui 

aktivitas ini, seluruh mukosa lambung diganti setiap tiga hari (Sherwood, 

2010). 

 

Lambung dapat diserang oleh beberapa faktor endogen dan faktor eksogen 

yang berbahaya. Sebagai contoh faktor endogen adalah asam hidroklorida 

(HCl), pepsinogen/pepsin, dan garam empedu, sedangkan contoh substansi 

eksogen yang dapat menyebabkan kerusakan mukosa lambung adalah 

seperti obat, alkohol, dan bakteri. Sistem biologis yang kompleks dibentuk 

untuk menyediakan pertahanan dari kerusakan mukosa dan untuk 

memperbaiki setiap kerusakan yang dapat terjadi (Kasper et al., 2008). 

 

Sistem pertahanan dapat dibagi menjadi tiga tingkatan sawar yang terdiri 

dari preepitel, epitel, dan subepitel. Pertahanan lini pertama adalah lapisan 

mukus bikarbonat, yang berperan sebagai sawar psikokemikal terhadap 

beberapa molekul termasuk ion hidrogen. Mukus dikeluarkan oleh sel epitel 

permukaan lambung. Mukus tersebut terdiri dari air (95%) dan 

pencampuran dari lemak dan glikoprotein. Fungsi gel mukus adalah sebagai 

lapisan yang tidak dapat dilewati air dan menghalangi difusi ion dan 

molekul seperti pepsin. Bikarbonat, dikeluarkan sebagai regulasi di bagian 

sel epitel dari mukosa lambung dan membentuk gradien derajat keasaman 
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(pH) yang berkisar dari 1 sampai 2 pada lapisan lumen dan mencapai 6 

sampai 7 di sepanjang lapisan epitel sel (Kasper et al., 2008). 

 

Lapisan sel epitel berperan sebagai pertahanan lini selanjutnya melalui 

beberapa faktor, termasuk produksi mukus, tranpoter sel epitel ionik yang 

mengatur pH intraselular dan produksi bikarbonat dan taut erat intraselular. 

Jika sawar preepitel dirusak, sel epitel gaster yang melapisi sisi yang rusak 

dapat bermigrasi untuk mengembalikan daerah yang telah dirusak 

(restitution). Proses ini terjadi dimana pembelahan sel secara independen 

dan membutuhkan aliran darah yang tidak terganggu dan suatu pH alkaline 

di lingkungan sekitarnya. Beberapa faktor pertumbuhan (growth factor) 

termasuk epidermal growth factor (EGF), transforming growth factor 

(TGF)α dan basic fibroblast growth factor (FGF), memodulasi proses 

pemulihan. Kerusakan sel yang lebih besar yang tidak secara efektif 

diperbaiki oleh proses perbaikan (restitution), tetapi membutuhkan 

proliferasi sel. Regenerasi sel epitel diregulasi oleh prostaglandin dan faktor 

pertumbuhan (growth factor) seperti EGF dan TGF α. Bersamaan dengan 

pembaharuan dari sel epitel, pembentukan pembuluh darah baru 

(angiogenesis) juga terjadi pada kerusakan mikrovaskular. Kedua faktor 

yaitu FGF dan VEGF penting untuk meregulasi angiogenesis di mukosa 

lambung (Kasper et al., 2008). 
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B. Gynura Procumbens 

 

1. Klasifikasi  

 

Klasifikasi tanaman Gynura procumbens (sambung nyawa):  

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Bangsa  : Asterales 

Suku  : Compositae 

Marga  : Gynura 

Jenis  : Gynura procumbens (Lour) Merr (Winarto et al., 2004). 

 

2. Deskripsi 

 

Sambung nyawa (Gynura procumbens) sebenarnya sudah lama dikenal baik 

oleh masyarakat sebagai tanaman obat dan banyak diminati oleh para 

pengobat herbal maupun sebagian peminat tanaman obat. Namun, nama 

tanaman ini masih rancu karena sering dikelirukan dengan tanaman daun 

dewa (Gynura pseudochina DC) yang masih dalam satu famili (Winarto, 

2004). 

 

Dalam penamaan Indonesia, sambung nyawa sering disebut daun dewa atau 

sebaliknya daun dewa sering disebut daun sambung nyawa. Selain itu, juga 

ada yang menyebut sambung nyawa sebagai ngokilo dan daun dewa sebagai 

umbi dewa. Namun, adanya kontak antara petani tanaman obat dan para 

penjual obat herbal dengan lembaga – lembaga penelitian maka makin 
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diterima atau dimengerti bahwa perbedaan yang paling menonjol antara 

daun dewa dengan daun sambung nyawa adalah daun sambung nyawa tidak 

memiliki umbi sedangkan daun dewa memiliki umbi (Winarto, 2004). 

 

 

Gambar 6. Gynura procumbens (Sumber: Winarto, 2004) 

 

Habitat asli tumbuhan ini berada di hutan, termasuk pada semak belukar. 

Walaupun pada dasarnya tanaman ini hidup pada ketinggian 1-1200 meter 

diatas permukaan laut. Namun akan tumbuh baik pada ketinggian 300-500 

meter di atas permukaan laut, namun dengan naungan khusus tanaman ini 

dapat tumbuh baik pada ketinggian 100-300 meter di atas permukaan laut 

(Winarto, 2004). 

 

Tumbuhan ini merupakan tumbuhan semak semusim dengan tinggi sekitar 

20-60 cm. Berbatang lunak dengan penampang bulat dan berwarna ungu 

kehijauan. Berdaun tunggal, berbentuk bulat telur, berwarna hijau, tepi daun 

rata atau agak bergelombang, serta panjangnya dapat mencapai 15 cm dan 

lebar 7 cm. Daun bertangkai, letak berseling, berdaging, ujung dan pangkal 
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meruncing, serta pertulangan menyirip. Tumbuhan sambung nyawa berakar 

serabut dan tidak berbunga (Suharmiati & Maryani, 2006). 

 

Akan sedikit harum apabila daun tanaman ini dimemerkan. Batangnya lunak 

dan cenderung roboh. Pada bagian batang yang menempel ke tanah, 

biasanya terbentuk akar. Batangnya bersegi agak lunak dan berair, hanya 

sedikit berkayu. Pada bagian ujung tidak berbulu atau berbulu jarang, 

bercabang, dan berwarna hijau muda. Panjangnya sampai 3 meter atau lebih 

(Winarto, 2004). 

 

3. Kandungan Kimia Sambung nyawa 

 

Tanaman sambung nyawa terbukti  mengandung flavonoid, sterol tak jenuh, 

triterpenoid, polifenol, saponin, steroid, asam klorogenat, asam kafeat, asam 

vanilat, asam para kumarat, asam para hidroksi benzoat, dan minyak atsiri. 

Lebih spesifik lagi, dari hasil uji isolasi flavonoid dilaporkan keberadaan 2 

macam senyawa flavonoid, yaitu kaemferol (suatu flavonol), flavonol, dan 

auron diduga juga keberadaan isoflavon dengan gugus hidroksil pada posisi 

6 atau 7, 8 (cincin A) tanpa gugus hidroksil pada cincin B pada kandungan 

daun sambung nyawa (Sugiyanto et al., 1993). 

 

Secara in vivo, flavonoid yang terabsorbsi akan aktif menghambat radikal 

bebas yang diakibatkan oleh sitotoksisitas oleh peroksidasi. Secara in vitro, 

flavonoid menghambat peroksidasi lemak, pada tahap inisiasi berperan 

sebagai pengikat anion superoksida dan radikal hidroksil. Reaksi radikal 

selanjutnya diakhiri oleh flavonoid dengan mendonorkan atom hidrogen 
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pada radikal peroksida membentuk radikal flavonoid sekaligus mengakhiri 

rantai reaksi. Flavonoid juga dapat menghambat superoksidasi fenton, yaitu 

sumber penting radikal O2 aktif. Flavonoid telah dilaporkan dapat 

mengkelat ion besi (Fe++) dan membentuk kompleks inert/lambat yang 

tidak dapat menginisiasi lipid peroksidasi (Middleton et al., 2000). 

 

Daun mengandung 4 senyawa flavonoid, tanin, saponin, steroid 

(triterpenoid). Metabolit yang terdapat dalam ekstrak yang larut dalam 

etanol 95% antara lain asam klorogenat, asam kafeat, asam vanilat, asam 

kumarat, asam hidroksi benzoat. Hasil analisis kualitatif dengan metode 

kromatografi lapisan tipis dapat dideteksi keberadaan sterol, triterpen, 

senyawa fenolik (antara lain flavonoid), polifenol, dan minyak atsiri. 

Komponen minyak atsiri paling sedikit terdiri dari 6 senyawa monoterpen, 4 

senyawa seskuiterpen, 2 macam senyawa dengan ikatan rangkap, 2 senyawa 

dengan gugus aldehida dan keton. Hasil penelitian dalam upaya isolasi 

flavonoid dilaporkan keberadaan 2 macam senyawa flavonoid yaitu bercak 

1 terdiri dari 2 buah senyawa flavonol dan auron; sedangkan pada bercak 11 

diduga kaemferol (suatu flavonol). Senyawa yang terkandung dalam etanol 

daun antara lain flavonol (3-hidroksi flavon) dengan gugus hidroksil pada 

posisi 4,7 dan 6 atau 8 dengan substitusi gugus 5 hidroksi. Bila senyawa 

tersebut suatu flavonol, maka gugus hidroksil pada posisi 3 dalam keadaan 

tersubstitusi. Di samping itu diduga keberadaan isoflavon dengan gugus 

hidroksil pada posisi 6 atau 7,8 (cincin A) tanpa gugus hidroksil pada cincin 

B (Muminarsi, 2012). 
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Namun, kandungan flavonoid daun sambung nyawa yang diberikan dengan 

dosis toksik akan memiliki efek penghambatan terhadap lipoksigenase dan 

siklooksigenase. Sebagai salah satu produk dari jalur siklooksigenase, 

prostaglandin memiliki efek protektif terhadap lambung. Berkurangnya 

prostaglandin akan menyebabkan penurunan produksi mukus, fosfolipid, 

sekresi HCO3-, proliferasi sel mukosa, dan aliran mikrovaskular lambung. 

Hal ini menyebabkan diskontinuitas di epitel mukosa lambung atau bahkan 

lebih dalam, yang dikenal dengan tukak (ulkus) lambung. Mekanisme 

tersebut mungkin sebagai penyebab tukak lambung setelah pemberian 

ekstrak etanol daun sambung nyawa (Astri et al., 2012).  

 

4. Manfaat Sambung nyawa 

 

Tanaman ini sering digunakan sebagai obat maupun makanan untuk 

kesehatan, dapat berupa lalapan maupun berupa kapsul atau teh. Di Jawa 

Barat, masyarakat Sunda sering mengkonsumsi sambung nyawa sebagai 

lalapan (Suharmiati & Maryani, 2006).  

 

Secara tradisional, sambung nyawa digunakan sebagai obat penyakit ginjal, 

infeksi kerongkongan, menghentikan pendarahan, dan penawar racun akibat 

gigitan binatang berbisa. Skrining fitokimia daun sambung nyawa diduga 

berkhasiat sebagai anti kanker, antara lain kanker kandungan, kanker 

payudara, dan kanker darah (Winarto, 2004). 

 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

daun tanaman sambung nyawa memiliki potensi sebagai antikanker. Daun 
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sambung nyawa oleh sebagian masyarakat Indonesia digunakan sebagai 

obat kanker rahim, payudara dan kanker darah dengan memakan 3 lembar 

daun segar sehari selama 7 hari. Pengobatan tersebut dapat diperpanjang 

selam 1-3 bulan tergantung keadaan penyakit (Meiyanto, 1996). Penelitian 

Sugiyanto et al., (1993) melaporkan bahwa ekstrak etanolik daun sambung 

nyawa menghambat pertumbuhan tumor paru pada mencit yang diinduksi 

benzo[a]piren. Selain itu, ekstrak etanolik daun sambung nyawa terbukti 

menghambat pertumbuhan sel Myeloma (CCRC, 1998) dan dapat 

menghambat pertumbuhan kanker payudara tikus yang diinduksi DMBA 

(Meiyanto et al., 2007). 

 

Menurut penelitian Sugiyanto et al. (2003), fraksi etil asetat ekstrak etanolik 

sambung nyawa mengandung senyawa flavonoid yang mengarah pada 

golongan favon atau flavonol. Senyawa flavonoid yang ditemukan pada 

fraksi heksana-etil asetat XIX dan XX ekstrak etanolik daun sambung 

nyawa (Meiyanto & Septisetyani, 2005) mempunyai nilai IC50 sebesar 119 

μg/ml terhadap sel kanker leher rahim HeLa. Selain itu, senyawa flavonoid 

yang ditemukan dalam fraksi heksan-etil asetat XII dan XIII ekstrak etanolik 

daun sambung nyawa mampu menghambat sel kanker payudara T47D 

dengan IC50 sebesar 80 μg/ml (Winarto, 2004). 

 

Akiyama et al. (2001) menyatakan bahwa senyawa astringen dari tanin yang 

terkandung dalam sambung nyawa dapat merangsang pembentukan 

kompleks senyawa ikatan tubuh terhadap enzim atau substrat mikroba 

sehingga proses penularan dari bakteri tidak dapat terjadi. Studi preklinis 
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lain yang dilakukan oleh Lia Angelin Adriana pada tahun 2006 

menunjukkan bahwa ekstrak umbi sambung nyawa dapat meningkatkan 

peningkatan sel imunitas tubuh (makrofag) yang terinfeksi oleh Salmonella 

typhimurium (Akiyama et al., 2001). 

 

C. Uji Toksisitas 

 

Uji toksisitas adalah suatu pengujian pendahuluan untuk mengamati suatu 

aktivitas farmakologi suatu senyawa. Prinsip uji toksisitas merupakan 

pengujian terhadap komponen bioaktif selalu bersifat toksik jika diberikan 

dengan dosis tinggi dan apabila diberikan dengan dosis rendah maka akan 

menjadi obat. Zat atau senyawa asing yang ada di lingkungan dapat terserap 

ke dalam tubuh secara difusi dan langsung dan akan memengaruhi  

kehidupannya. Uji toksisitas digunakan untuk mengetahui pengaruh racun 

yang dihasilkan oleh dosis tunggal dari suatu campuran zat kimia pada 

hewan coba sebagai uji pra skrining senyawa bioaktif antikanker 

(Hamburger & Hostettmann, 1991). 

 

Menurut bentuknya toksisitas dapat dibagi menjadi 2 bentuk, toksisitas 

umum (akut, subakut/subkronis, kronis) dan toksisitas khusus (teratogenik, 

mutagenic, dan karsinogenik). Dalam uji toksisitas juga perlu dibedakan 

obat tradisional yang dipakai secara singkat dan yang dipakai dalam jangka 

waktu lama penggunaanya (Depkes, 2000). 

 

 

 

 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8397486723151146591#_ENREF_13
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Pengujian toksisitas dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: 

1. Uji toksisitas akut 

Pengujian ini dilakukan dengan memberikan zat kimia yang sedang 

diuji sebanyak satu kali atau lebih dalam jangka waktu 24 jam. 

2. Uji toksisitas jangka pendek (sub kronik)  

Pengujian ini dilakukan dengan memberikan zat kimia yang sedang 

diuji  tersebut berulang – ulang, biasanya setiap hari, atau lima kali 

seminggu, dalam jangka waktu sekitar 10% dari masa hidup hewan, 

yaitu 3 bulan untuk tikus atau 1 atau 2 tahun untuk anjing. 

3. Uji toksisitas jangka panjang (kronik).  

Percobaan jenis ini mencakup pemberian zat kimia secara berulang 

selama 3-6 bulan atau seumur hewan, misalnya 18 bulan untuk mencit, 

24 bulan untuk tikus atau 7-10 tahun untuk anjing dan monyet (Radji, 

2008). 

 

1. Uji Toksisitas Akut 

 

Uji toksisitas akut merupakan pengujian untuk menentukan dan mengamati 

dosis lethal (LD50),  LD50 merupakan dosis tunggal suatu zat yang secara 

statistik diharapkan dapat membunuh 50% hewan percobaan. Uji toksisitas 

akut ini dilakukan dengan memberikan zat kimia yang sedang diuji 

sebanyak satu kali selama masa pengujian dan diamati dalam jangka waktu 

minimal 24 jam atau lebih (7-14 hari). Uji toksisitas akut bertujuan untuk 

mengamati efek toksik suatu senyawa yang bisa terjadi dalam jangka waktu 

yang singkat setelah pemberiannya dengan takaran tertentu. Paling tidak 
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empat peringkat dosis yang dianjurkan dalam pengujian toksisitas akut, 

dosis tersebut berkisar dari dosis terendah yang tidak atau hampir tidak 

mematikan seluruh hewan uji sampai dengan dosis tertinggi yang dapat 

mematikan seluruh atau hampir seluruh hewan uji. Biasanya pengamatan 

dilakukan selama 24 jam, kecuali pada kasus tertentu selama 7-14 hari. 

Yang diamati pada pengujian ini seperti, gejala-gejala klinis, nafsu makan, 

bobot badan, keadaan mata dan bulu, tingkah laku, jumlah hewan yang mati, 

serta histopatologi organ (Loomis, 1978). 

 

Uji toksisitas akut dapat diperoleh gambaran kerugian yang terjadi akibat 

peningkatan dosis tunggal dan bagaimana kematian dapat terjadi. Uji 

toksisitas akut dapat memberikan gambaran tentang gejala-gejala ketoksikan 

terhadap fungsi penting seperti gerak, tingkah laku, dan pernafasan yang 

dapat menyebabkan kematian. LD50 dapat dihubungkan dengan Efektif 

Dosis 50 (ED50) yaitu dosis yang secara terapeutik efektif terhadap 50 % 

dari sekelompok hewan percobaan. Hubungan tersebut dapat berupa 

perbandingan antara LD50 dengan ED50 dan disebut Indeks Terapeutik 

(IT), yaitu suatu perbandingan antara dosis obat yang memberikan efek 

terapi yang samar dengan dosis obat yang menyebabkan efek toksik yang 

nyata. Dengan kata lain, semakin besar indeks terapeutik suatu obat makin 

aman obat tersebut (Laurence & Bennet, 1995) 

 

Faktor-faktor yang berpengaruh pada LD50 sangat bervariasi antara jenis 

yang satu dengan jenis yang lain dan antara individu satu dengan individu 

yang lain dalam satu jenis. Beberapa faktor tersebut antara lain: 
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   Spesies, strain dan keragaman individu 

Setiap spesies dan strain yang berbeda memiliki sistem metabolism 

dan detoksikasi yang berbeda juga. kemampuan bioaktivasi dan 

toksikasi suatu zat setiap spesies akan berbeda. Semakin tinggi tingkat 

keragaman suatu spesies dapat menyebabkan perbedaan nilai LD50  

(Lu, 1995). 

 Perbedaan jenis kelamin 

Perbedaan pada kelenjar endokrin merupakan faktor yang 

mempengaruhi nilai LD50 pada uji toksisitas pada hewan uji coba 

yang berbeda jenis kelamin. Hewan betina mempunyai sistem 

hormonal yang berbeda dengan hewan jantan sehingga menyebabkan 

perbedaan kepekaan terhadap suatu toksikan. Walaupun hewan jantan 

dan betina yang sama dari strain dan spesies yang sama biasanya 

bereaksi terhadap toksikan dengan cara yang sama, tetapi ada 

perbedaan secara kuantitatif yang menonjol dalam kerentanan 

terutama pada tikus (Lu, 1995). 

 Umur 

Karena enzim untuk biotransformasi masih kurang dan fungsi ginjal 

belum sempurna menyebabkam hewan-hewan yang lebih muda 

memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap obat. Sedangkan pada 

hewan tua kepekaan individu meningkat karena fungsi 

biotransformasi dan ekskresi sudah menurun (Ganong, 2002). 
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 Berat badan 

Penentuan dosis dalam pengujian toksisitas akut dapat didasarkan 

pada berat badan. Pada spesies yang sama, berat badan yang berbeda 

dapat memberikan nilai LD50 yang berbeda pula. Semakin besar berat 

badan maka jumlah dosis yang diberikan semakin besar (Mutshler, 

1991). 

 Cara pemberian 

Dosis letal dipengaruhi pula oleh cara pemberian pemberian obat 

melalui suatu cara yang berbeda pada spesies yang sama akan 

memberikan hasil yang berbeda. Menurut Siswandono dan Bambang 

pada tahun 1995, pemberian obat peroral tidak langsung 

didistribusikan ke seluruh tubuh. Pemberian obat atau toksikan peroral 

didistribusikan ke seluruh tubuh setelah terjadi penyerapan di saluran 

cerna sehingga mempengaruhi kecepatan metabolisme suatu zat di 

dalam tubuh (Mutshler, 1991). 

 Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan yang mempengaruhi toksisitas akut antara lain 

temperatur, kelembaban, iklim, perbedaan siang dan malam. 

Perbedaan temperatur suatu tempat akan mempengaruhi keadaan 

fisiologis suatu hewan (Ganong, 2002). 

 Kesehatan hewan 

Status hewan dapat memberikan respon yang berbeda terhadap suatu 

toksik. Kesehatan hewan sangat dipengaruhi oleh kondisi hewan dan 

lingkungan. Hewan yang tidak sehat dapat memberikan nilai LD50 
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yang berbeda dibandingkan dengan nilai LD50 yang didapatkan dari 

hewan sehat (Lu, 1995). 

 Diet 

Komposisi makanan akan mempengaruhi status kesehatan hewan 

percobaan. Defisiensi zat makanan tertentu dapat mempengaruhi nilai 

LD50. Pemberian makan pada tikus harus mencakupi konsumsi pakan 

per hari sebesar 5 gr/100grBB, konsumsi air minum per hari sebsar 8-

11 ml/100grBB, dan diet protein sebesar 12% (Ganong,  2002) 

 

Tujuan dilakukannya uji toksisitas akut adalah untuk menentukan potensi 

ketoksikan akut dari suatu senyawa dan untuk menentukan gejala yang 

timbul pada hewan coba (Loomis TA, 1978). 

 

Untuk uji toksisitas akut obat tradisional perlu dilakukan pada sekurang-

kurangnya satu spesies hewan coba biasanya spesies pengerat yaitu mencit 

atau tikus (Lu, 1995). Sampel hewan coba untuk masing-masing kelompok 

perlakuan perlu mencukupi jumlahnya untuk memungkinkan estimasi 

insiden dan frekuensi efek toksik. Biasanya digunakan 4 – 6 kelompok 

hewan coba (Depkes, 2000). 

 

2. Uji toksisitas Sub Kronik 

 

Uji toksisitas subkronis adalah pengujian ketoksisan suatu senyawa pada 

suatu hewan coba sekurang-kurangnya tiga bulan pemberian. Uji ini 

ditujukan untuk mengungkapkan spektrum efek toksik senyawa uji serta 
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untuk memperlihatkan apakah spektrum efek toksik itu berkaitan dengan 

takaran dosis (Donatus, 2001). 

 

Pengamatan dan pemeriksaan yang dilakukan dari uji ketoksikan subkronis 

meliputi: 

1. Perubahan berat badan yang diperiksa paling tidak tujuh hari sekali. 

2. Masukan makanan  untuk masing-masing hewan atau kelompok 

hewan yang diukur paling tidak tujuh hari sekali. 

3. Gejala kronis umum yang diamati setiap hari. 

4. Pemeriksaan hematologi paling tidak diperiksa dua akhir uji coba. 

5. Pemeriksaan kimia darah paling tidak dua kali pada awal dan akhir uji 

coba. 

6. Analisis urin paling tidak sekali. 

7. Pemeriksaan histopatologi organ pada akhir uji coba (Loomis, 1978). 

 

Hasil uji ketoksikan subkronis akan memberikan informasi yang bermanfaat 

tentang efek utama senyawa uji dan organ sasaran yang dipengaruhinya. 

Selain itu juga dapat diperoleh info tentang perkembangan efek toksik yang 

lambat berkaitan dengan takaran yang tidak teramati pada uji ketoksikan 

akut. Kekerabatan antar kadar senyawa pada darah dan jaringan terhadap 

perkembangan luka toksik dan keterbalikan efek toksik. (Donatus, 2001) 

 

Tujuan utama dari uji ini adalah untuk mengungkapkan dosis tertinggi yang 

diberikan tanpa memberikan efek merugikan serta untuk mengetahui 

pengaruh senyawa kimia terhadap badan dalam pemberian berulang (Eatau 

dan Klaassen, 2001). 


