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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Hepar 

 

 

 

1. Anatomi 

 

Hepar merupakan organ kelenjar terbesar dalam tubuh manusia dengan berat 

sekitar 1,5 kg atau 2% berat badan orang dewasa normal. Hepar merupakan 

organ lunak yang lentur dan tercetak oleh struktur sekitarnya. Hepar terletak 

pada bagian kanan atas cavum abdomen, menempati hampir seluruh 

hipokondrium kanan, sebagian besar epigastrium, dan mencapai 

hipokondrium kiri sampai sejauh linea mamaria. Bagian bawah hepar 

berbentuk cekung dan merupakan atap dari ginjal kanan, lambung, pankreas, 

dan usus (Christa, 2003). 

 

Hepar mempunyai 2 lobus utama, yaitu lobus kanan dan kiri. Lobus kanan 

dibagi menjadi segmen anterior dan posterior oleh fisura segmentalis dextra 

yang tidak terlihat dari luar. Lobus kiri dibagi menjadi segmen medial dan 

lateral oleh ligamen falsiformis yang terlihat dari luar. Lobus dextra, terletak 

di regio hipokondrium kanan, lebih besar dibandingkan lobus sinistra. Lobus 

sinistra terletak di regio epigastrik dan hipokondrium kiri (Snell, 2006). 
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Faktor yang mempengaruhi fiksasi hepar ditempatnya ialah perlekatan hepar 

pada diafragma oleh ligamen coronarium dan ligamen triangular serta 

jaringan ikat pada area nuda hepar bersama dengan perlekatan dengan vena 

cava inferior oleh jaringan ikat dan vena hepatika dapat menahan bagian 

posterior hepar. Ligamen falciforme berperan untuk membatasi gerakan hepar 

ke lateral (Drake dkk., 2010). 

 

 

Di bawah peritoneum terdapat jaringan ikat padat yang disebut sebagai 

kapsula Gibson, yang meliputi permukaan seluruh organ, bagian paling tebal 

dari kapsula ini terdapat porta hepatis membentuk rangka untuk cabang vena 

porta, arteri hepatika, dan saluran empedu. Porta hepatis adalah fisura pada 

hepar tempat masuknya vena porta dan arteri hepatika serta tempat keluarnya 

duktus hepatika (Price dan Wilson, 2007). 

 

Vena porta dan arteria hepatika propria masuk ke dalam hilus, daerah hillus 

ini juga merupakan tempat keluar duktus hepatikus kanan dan kiri. Hepar 

mendapatkan banyak sekali darah dari vena porta (+ 75%) dan melalui arteria 

hepatika propria (+ 25%). Cabang kanan dari vena porta masuk ke lobus 

dextra, sedangkan cabang kiri membentuk cabang ke lobus kaudatus, 

kemudian memasuki lobus kiri hepar. Vena porta mendapat aliran darah balik 

dari vena lienalis, vena mesenterika superior, vena gastrika, vena pilorika, 

vena cystika dan venae parumbilikales. Vena mesenterika superior mendapat 

aliran darah balik dari ileum terminale, caecum, colon ascenden dan colon 

transversum (Drake dkk., 2010). 
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Gambar 3. Anatomi hepar pandangan anterior (Hansen dan Lambert, 2005) 

 

 

Gambar 4. Anatomi hepar pandangan posterior (Hansen dan Lambert, 2005) 
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2. Fisiologi 

 

Hepar merupakan pusat metabolisme tubuh yang mempunyai banyak 

fungsi dan penting untuk mempertahankan tubuh. Kapasitas cadangannya 

sangat besar, hanya dengan 10-20% jaringan hepar yang masih berfungsi 

ternyata sudah cukup untuk mempertahankan hidup pemiliknya. 

Kemampuan mengganti jaringan mati dengan yang baru (regenerasi) pada 

hepar pun cukup besar. Itulah sebabnya pengangkatan sebagian hepar yang 

rusak akibat penyakit akan cepat digantikan dengan jaringan yang baru 

(Dalimartha, 2006). 

 

Hepar terlibat dalam sintesis, penyimpanan dan metabolisme banyak 

senyawa endogen dan klirens senyawa eksogen, termasuk obat dan toksin 

yang lain dari tubuh (Aslam dkk., 2003). Fungsi hepar sangatlah vital bagi 

kesehatan seseorang. Secara umum, menurut Kuntz (2006) hepar memiliki 

fungsi utama yaitu: 

1. Metabolisme bilirubin: hepar adalah tempat konjugasi bilirubin indirek 

hasil degradasi hemoglobin oleh sistem retikuloendotelial menjadi 

bilirubin direk untuk kemudian dimetabolisme lebih lanjut dan 

diekskresi lewat usus atau ginjal. 

2. Metabolisme porfirin: hepar mensintesis 15% dari heme (sisanya 

disintesis di sumsum tulang), yang nantinya akan dipakai untuk 

pembentukan hemoglobin 
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3. Metabolisme asam empedu: hepar membentuk asam empedu primer 

sebagai hasil metabolisme kolesterol, yang selanjutnya akan diubah 

menjadi asam empedu sekunder oleh bakteri usus. Di hepar asam-asam 

empedu ini dikonjugasi menjadi garam-garam empedu, yang berguna 

sebagai emulsifier dalam proses absorbsi lemak di mukosa usus. 

4. Metabolisme asam amino dan protein: hepar sangat penting peranannya 

dalam deaminasi asam amino, pembentukan urea untuk membuang 

amonia dari cairan tubuh, pembentukan protein plasma, konversi 

maupun sintesis berbagai asam amino. 

5. Metabolisme karbohidrat: hepar merupakan tempat penyimpanan 

glikogen, konversi galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, serta tempat 

proses glukoneogenesis. 

6. Metabolisme lemak and lipoprotein: hepar mengoksidasi asam lemak 

untuk memberikan energi bagi berbagai fungsi tubuh, tempat sintesis 

kolesterol, fosfolipid dan sebagian besar lipoprotein, serta sintesis 

lemak dari protein dan karbohidrat 

7. Metabolisme hormon: berbagai hormon yang disekresi oleh kelenjar 

endokrin diubah atau diekskresikan oleh hepar (antara lain hormon 

tiroksin, semua hormon steroid seperti estrogen, kortisol, aldosteron) 

8. Penyimpanan vitamin: hepar merupakan tempat penyimpanan beberapa 

macam vitamin, seperti vitamin A, B12 dan D 

9. Penyimpanan zat besi dan mineral: saat zat besi berada dalam jumlah 

berlebih dalam darah, hepar dapat menyimpannya dalam hepatosit 

dengan mengikat besi tersebut dengan protein yang disebut apoferitin 
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membentuk feritin. Feritin akan melepas zat besi ke dalam sirkulasi 

apabila konsentrasi zat besi dalam darah menurun. Hepar memegang 

peran penting juga dalam ketersediaan berbagai mineral lain dalam 

jumlah cukup di tubuh (tembaga, kromium, mangan, selenium, kobal, 

dan lain-lain). 

10. Fungsi biotransformasi dan detoksifikasi: hepar mendegradasi atau 

mendetoksifikasi beberapa jenis bahan kimia maupun obat-obatan, 

untuk selanjutnya mengekskresikan metabolitnya ke dalam empedu. 

11. Degradasi alkohol 

12. Keseimbangan asam-basa (Ghany, 2005) 

 

 

3. Histologi 

 

 

 

Jaringan ikat portal/interlobular yang merupakan lanjutan dari kapsula, 

mengelilingi unit struktural utama hepar yang tersusun sebagai lobulus 

hepar. Lobulus hepar membentuk bagian terbesar dari substansi hepar. 

Lobulus hepar dipisahkan oleh jaringan pengikat dan pembuluh-pembuluh 

darah. Pembuluh darah terdapat pada pertemuan sudut-sudut 

poligonal/heksagonal yang berbentuk segitiga yang disebut sebagai area 

portal atau trigonum Kiernan. Pada area ini terdapat saluran-saluran, 

disebut daerah portal, yang terdiri dari cabang arteria hepatika, cabang 

vena porta, dan duktus biliaris, serta ditambah pembuluh limfe, yang 

berada diantara jaringan ikat interlobularis (Fawcett, 2002). 
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Pada potongan melintang, lobulus hepar terdiri dari lempengan/deretan 

sel-sel parenkim hepar yang tersusun radier yang saling berhubungan dan 

bercabang membentuk anyaman tiga dimensi dengan pusat pembuluh kecil 

ditengahnya yaitu vena sentralis, dan dipisahkan oleh celah yang disebut 

sinusoid hepar. Daerah portal tersusun sedemikian rupa sehingga seakan-

akan membatasi lobulus hepar. Daerah ini juga disebut sebagai lobulus 

klasik hepar. Lobulus klasik yang berbentuk prisma heksagonal 

merupakan unit struktural anatomis terkecil dari hepar (Fiore, 2003). 

 

Unit fungsional utama dari hepar dinamakan sebagai lobulus portal. 

Lobulus portal dibatasi oleh 3 vena sentralis berbeda yang dikelompokkan 

sekitar sumbu duktus biliaris interlobuler. Lobulus portal terdiri atas 

bagian-bagian dari 3 lobulus klasik yang berdekatan yang melepaskan 

sekret kedalam duktus biliaris interlobularis (sebagai pusatnya). Kerusakan 

hepar biasanya berhubungan dengan perdarahannya dan suatu susunan unit 

yang lebih kecil yaitu asinus hepar, merupakan konsep terbaru dari unit 

fungsional hepar terkecil. Unit ini terdiri atas sejumlah parenkim hepar 

yang terletak di antara 2 vena sentralis dan mempunyai cabang terminal 

arteria hepatika, vena porta dan sistem duktuli biliaris sebagai sumbunya. 

Jadi suatu asinus hepar memperoleh darah dari cabang akhir arteria 

hepatika dan vena porta, serta mengeluarkan hasil sekresi eksokrin 

kedalam duktuli biliaris. Hepatosit tersusun dalam rangkaian lempeng-

lempeng yang secara radial bermula dari tepi lobulus klasik menuju ke 

vena sentralis sebagai pusatnya (Daglia, 2000). 
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Suplai darah di hepar berasal dari vena porta dan arteria hepatika propria 

dengan aliran darah sebagai berikut : 

1. Vena porta bercabang-cabang sampai ke venula kecil yang ada di area 

portal kemudian bercabang menjadi venula penyalur yang berjalan di 

sekitar tepi lobulus, ujung kecilnya menembus dinding hepatosit 

menuju sinusoid. Sinusoid berjalan radier dan berkumpul di tengah 

lobulus membentuk vena sentralis/vena sentrolobularis, di basis lobulus 

bersatu dalam vena sublobularis, bersatu membentuk vena hepatika 

kemudian menuju vena cava inferior. Vena porta membawa darah dari 

limpa dan usus yang membawa bahan-bahan yang telah diserap oleh 

usus (aliran darah fungsional), kecuali lemak (kilomikron) yang dibawa 

lewat pembuluh limfe (Nurdjaman dkk., 2001). 

2. Arteria hepatika bercabang-cabang membentuk arteria interlobularis, 

sebagian mendarahi struktur portal dan lainnya berakhir langsung di 

sinusoid (aliran darah nutritif) (Nurdjaman dkk., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Histologi hepar (Fiore, 2003) 
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4. Patologi hepar  

 

Penyebab cedera hepar akut antara lain virus, alkohol, obat-obatan, dan 

obstruksi saluran empedu (Underwood, 1999). Kerusakan hepar akibat 

bahan kimia (obat) ditandai dengan lesi awal yaitu lesi biokimiawi, yang 

memberikan rangkaian perubahan fungsi dan struktur (Robbin dan Kumar, 

2007).  

 

Kerusakan hepar karena zat toksik dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

seperti jenis zat kimia yang terlibat, dosis yang diberikan, dan lamanya 

paparan zat tersebut (Darmansjah dkk., 2007). Kerusakan hepar dapat 

terjadi segera atau setelah beberapa minggu sampai beberapa bulan. 

Kerusakan dapat berbentuk nekrosis hepatosit, kolestasis, atau timbulnya 

disfungsi hepar secara perlahan-lahan (Crawford, 2005). Obat-obatan yang 

menyebabkan kerusakan hepar pada umumnya diklasifikasikan sebagai 

hepatotoksik yang dapat diduga dan yang tak dapat diduga, tergantung dari 

mekanisme dengan cara mana mereka menyebabkan kerusakan hepar 

(Crawford, 2005). 

 

 

Kerusakan hepar oleh obat yang dapat diduga, menyebabkan reaksi hepar 

yang berulang-ulang. Kriterianya adalah  setiap individu mengalami 

kerusakan hepar bila diberikan dalam dosis tertentu, beratnya kerusakan 

hepar bergantung dosis, kerusakan biasanya dapat diadakan pada hewan 

percobaan, lesi hepatik yang terjadi biasanya jelas, mempunyai interval 
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waktu yang singkat antara pencernaan obat dan reaksi melawan. Banyak 

reaksi obat yang toksik terjadi karena konversi oleh hepar terhadap obat 

menjadi metabolit berupa kimia reaktif yang konvalen yang mengikat 

protein nukleofilik pada hepatosit hingga terjadi nekrosis (Crawford, 

2005).  Selain itu, pada reaksi oksidasi sitokrom P450 juga dihasilkan 

metabolit dengan rantai bebas yang dapat terikat kovalen ke protein dan ke 

asam lemak tak jenuh membran sel, sehingga menyebabkan peroksidasi 

lipid dan kerusakan membran dan akhirnya terjadi kematian hepatosit 

(Crawford, 2005). 

 

 

Kerusakan hepar oleh obat yang  tidak dapat diduga disebut juga 

idiosinkrasi. Meskipun jarang, kadang-kadang hal ini timbul karena reaksi 

hipersensitivitas yang disertai demam, bercak kulit, eosinofilia. 

Kemungkinan agen atau metabolitnya berlaku sebagai hapten untuk 

membentuk antigen yang sensitif. Beberapa tandanya adalah insidens yang 

sangat rendah (lebih kecil dari 1%) pada individu yang menggunakan obat, 

kerusakan tidak tergantung dari dosis, berminggu-minggu sampai 

berbulan-bulan  berlalu antara pencernaan obat dan reaksi melawan. Lesi 

ini tidak dapat dibuat pada binatang percobaan sehingga lesi ini sering 

tidak dapat diketahui pada penelitian toksikologi dan percobaan klinik 

awal (Crawford, 2005). 

 

 

Perubahan struktur hepar akibat obat yang dapat tampak pada pemeriksaan 

mikroskopis antara lain: 
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1. Radang 

Radang bukan suatu penyakit namun reaksi pertahanan tubuh melawan 

berbagai jejas. Dengan mikroskop tampak kumpulan sel – sel fagosit 

berupa monosit dan polimorfonuklear (Sarjadi, 2003). 

 

2. Fibrosis  

Fibrosis terjadi apabila kerusakan sel tanpa disertai regenerasi sel yang 

cukup. Kerusakan hepar secara makroskopis kemungkinan dapat berupa 

atrofi atau hipertrofi, tergantung kerusakan mikroskopis (Sarjadi, 2003).  

 

Penyebab fibrosis hepar, antara lain: 

a) Infeksi virus dan parasit  

b) Alkoholisme  

c) Penyakit metabolisme  

d) Autoimun dan drug induce atau toksisitas (Muchayat, 2004).  

 

3. Degenerasi  

Degenerasi dapat terjadi pada inti maupun sitoplasma. Degenerasi pada 

sitoplasma misalnya: 

a. Perlemakan, ditandai dengan adanya penimbunan lemak dalam 

parenkim hepar, dapat berupa bercak, zonal atau merata. Pada 

pengecatan inti terlihat terdesak ke tepi rongga sel terlihat kosong 

diakibatkan butir lemak yang larut pada saat pemrosesan (Sarjadi, 

2003). 
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b.  Degenerasi hidropik, terjadi karena adanya gangguan membran sel 

sehingga cairan masuk ke dalam sitoplasma, menimbulkan 

vakuola-vakuola kecil sampai besar. Terjadi akumulasi cairan 

karena sel yang sakit tidak dapat menyingkirkan cairan yang masuk 

(Sarjadi, 2003). 

c. Degenerasi hialin, termasuk degenerasi yang berat. Terjadi 

akumulasi material protein diantara jaringan ikat (Sarjadi, 2003). 

d. Degenerasi amiloid, yaitu penimbunan amiloid pada celah disse, 

sering terjadi akibat amiloidosis primer ataupun sekunder (Sarjadi, 

2003). 

 

Degenerasi pada inti: 

a. Vakuolisasi, inti tampak membesar dan bergelembung, serta 

kromatinnya jarang, dan tidak eosinofilik (Sarjadi, 2003). 

b. Inclusion bodies, terkadang terdapat pada inti sel hepar (Sarjadi, 

2003). 

 

4. Nekrosis 

Nekrosis adalah kematian sel atau jaringan pada organime hidup. Inti 

sel yang mati dapat terlihat lebih kecil, kromatin dan serabut retikuler 

menjadi berlipat-lipat. Inti menjadi lebih padat (piknotik) yang dapat 

hancur bersegmen-segmen (karioreksis) dan kemudian sel menjadi 

eosinofilik (kariolisis). Sel hepar yang mengalami nekrosis dapat 
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meliputi daerah yang luas atau daerah yang kecil. Berdasarkan lokasi 

dan luas nekrosis dapat dibedakan menjadi berikut: 

a. Nekrosis fokal, adalah kematian sebuah sel atau kelompok kecil sel 

dalam satu lobus (Kasno, 2003). 

b. Nekrosis zonal, adalah kerusakan sel hepar pada satu lobus. 

Nekrosis zonal dapat dibedakan menjadi nekrosis sentral, midzonal 

dan perifer (Kasno, 2003). 

c. Nekrosis masif yaitu nekrosis yang terjadi pada daerah yang luas 

(Kasno, 2003). 

 

5. Hepatotoksin  

 

Hepatotoksin adalah senyawa yang dapat menyebabkan gangguan pada 

jaringan hepar. Kerusakan hepar akibat obat termasuk relatif jarang, 

namun jika terjadi akan mengakibatkan morbiditas dan mortalitas yang 

bermakna. Banyak obat yang diduga mengakibatkan masalah pada hepar, 

dan spektrum hepatotoksisitas akibat obat sangatlah luas. Rentang 

spektrum ini dapat dimulai dari perubahan reversibel yang asimtomatis 

pada tes fungsi hepar sampai dengan nekrosis hepar akut (Robbins dan 

Kumar, 2007). 

 

Hepatotoksisitas, dibagi menjadi 2:  

a. Hepatotoksisitas intrinsik (tipe A, dapat diprediksi)  

Hepatotoksin intrinsik merupakan hepatotoksin yang dapat diprediksi, 

tergantung dosis dan melibatkan mayoritas individu yang menggunakan 
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obat dalam jumlah tertentu. Rentang waktu antara mulainya dan 

timbulnya kerusakan hepar sangat bervariasi (dari beberapa jam sampai 

beberapa minggu) (Aslam dkk., 2003).  

b. Hepatotoksisitas idiosinkratik (tipe B, tidak dapat diprediksi)  

Hepatotoksin idiosinkratik merupakan hepatotoksin yang tidak dapat 

diprediksi. Hepatotoksin ini terkait dengan hipersensitivitas atau 

kelainan metabolisme. Respon dari hepatotoksin ini tidak dapat 

diprediksi dan tidak tergantung pada dosis pemberian. Masa inkubasi 

toksin ini bervariasi, tetapi biasanya berminggu-minggu atau berbulan-

bulan. Contohnya seperti sulfonamid, isoniazid, halotan dan 

klorpromazin (Aslam dkk., 2003).  

 

 

B.  Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa)  

 

 

Mahkota dewa merupakan salah satu tanaman tradisional yang berasal dari 

Papua, namun saat ini banyak terdapat di Solo dan Yogyakarta. Sejak dahulu 

kerabat keraton Solo dan Yogyakarta memeliharanya sebagai tanaman yang 

dianggap sebagai pusaka dewa karena kemampuannya menyembuhkan 

berbagai penyakit. Saat ini, pengobatan dengan memanfaatkan mahkota dewa 

semakin dirasakan khasiatnya oleh masyarakat umum dengan petunjuk 

beberapa ahli pengobatan herbal (Winarto, 2003). 
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1.  Identifikasi  

 

Mahkota dewa termasuk pohon perdu anggota famili Thymelaeceae. Tajuk 

pohonnya bercabang-cabang. Ketinggiannya 1,5-2,5 meter. Pohon ini 

terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan buah. Mahkota dewa bisa 

ditemukan ditanam di pekarangan sebagai tanaman hias atau di kebun-

kebun sebagai tanaman peneduh. Asal tanaman mahkota dewa masih 

belum diketahui. Menilik nama botaninya Phaleria papuana, mahkota 

dewa tumbuh subur di tanah yang gembur dan subur pada ketinggian 10-

1200 mdpl (Lisdawati, 2003).  

 

 

2.  Morfologi 

 

a.   Batang  

Batangnya terdiri dari kulit kayu. Kulit batangnya berwarna cokelat 

kehijauan, sementara kayunya berwarna putih. Batangnya bulat, 

permukaannya kasar, dan bergetah, percabangan simpodial. Diameter 

batang tanaman dewasa mencapai 15 cm. Percabangan batang cukup 

banyak. Batang ini secara empiris terbukti bisa mengobati penyakit 

kanker tulang (Harmanto, 2003) 

 b.   Bunga 

Bunga keluar sepanjang tahun. Letaknya tersebar di batang atau ketiak 

daun, bentuk tabung, berukuran kecil, berwarna putih dan harum 

(Lisdawati, 2003).  
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c.   Buah  

Buah mahkota dewa merupakan ciri khas dari tanaman mahkota dewa. 

Buah bentuknya bulat, diameter 3-5 cm, permukaan licin, dan beralur. 

Ketika muda warnanya hijau dan merah setelah masak. Ukurannya 

bervariasi, dari sebesar bola pingpong sampai sebesar buah apel 

merah. Penampilannya tampak menawan dan merah menyala. Daging 

buah berwarna putih, berserat dan berair. Biji bulat, keras, dan 

berwarna cokelat (Lisdawati, 2003). 

d.   Akar  

Berakar tunggang dan berwarna kuning kecokelatan. Perbanyakan 

dengan cangkok dan bijinya. Panjang akarnya bisa mencapai 100 cm 

(Harmanto, 2003). 

e.   Daun  

Daun mahkota dewa merupakan daun tunggal. Bentuknya sekilas 

lonjong langsing, memanjang dan berujung lancip. Letak daun 

berhadapan, bertangkai pendek, bentuknya lanset atau jorong, ujung 

dan pangkal runcing, tepi rata, pertulangan menyirip, permukaan licin, 

warnya hijau tua, panjang 7-10 cm dan lebar 2-5 cm. Sekilas sosoknya 

mirip daun jambu air, tetapi lebih langsing. Teksturnya lebih liat 

daripada daun jambu air. Daun tua bewarna lebih gelap daripada daun 

muda. Permukaannya licin dan tidak berbulu. Bagian atas bewarna 

lebih tua daripada permukaan bagian bawah. Pertumbuhannya lebat 

dan panjangnya bisa mencapai 7-10 cm dan lebarnya 3-5 cm. Daun 

mahkota dewa termasuk bagian pohon yang paling sering dipakai 
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untuk pengobatan. penyakit antara lain lemah syahwat, disentri, alergi 

dan tumor (Harmanto, 2003). 

 

3.  Kandungan Mahkota Dewa 

 

Penggunaan buah mahkota dewa dalam pengobatan alternatif telah 

terbukti berhasil mengobati berbagai macam penyakit berbahaya seperti 

kanker, diabetes, asam urat, gangguan ginjal, hepar, penyakit kulit, 

kolesterol dan sebagai obat untuk ketergantungan narkoba. Bahkan ekstrak 

mahkota dewa juga dapat digunakan untuk mengatasi penyakit pada 

hewan piaran. Seorang ahli farmakologi dari Fakultas Kedokteran UGM 

Regina Sumastuti (2000) berhasil membuktikan bahwa mahkota dewa 

mengandung zat antihistamin. Dengan begitu dari sudut pandang ilmiah, 

mahkota dewa bisa menyembuhkan penyakit alergi yang disebabkan oleh 

histamin seperti biduran, gatal-gatal, salesma dan sesak napas. Penelitian 

Regina Sumastuti juga membuktikan mahkota dewa mampu berperan 

seperti oksitosin atau sitosinon yang dapat memacu kerja otot rahim 

sehingga persalinan bisa berlangsung lancar. Begitu juga hasil pengujian 

yang dilakukan Vivi Lisdawati yang membuktikan buah mahkota dewa 

memiliki efek antioksidan dan antikanker (Harmanto, 2003). 

 

 

Hasil penelitian Lisdawati (2002) menunjukkan bahwa daging buah dan 

cangkang biji mengandung beberapa senyawa antara lain alkaloid, 

flavonoid, senyawa polifenol, dan tanin. Golongan senyawa dalam 
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tanaman yang berkaitan dengan aktivitas antikanker dan antioksidan antara 

lain adalah golongan alkaloid, terpenoid, polifenol, flavonoid dan juga 

senyawa resin. 

 

Dari penelitian ilmiah yang sangat terbatas diketahui bahwa tanaman 

mahkota dewa memiliki kandungan kimia yang kaya itu pun belum 

semuanya terungkap. Dalam daun dan kulit buahnya terkandung alkaloid, 

saponin dan flavonoid. Selain itu di dalam daunnya juga terkandung 

polifenol (Harmanto, 2003). 

 

Gambar 6. Buah mahkota dewa (Harmanto, 2003) 

 

 

4. Flavonoid 

 

Senyawa flavonoid adalah senyawa polifenol yang mempunyai 15 atom 

karbon. Flavonoid merupakan senyawa fenol alam yang terdapat dalam 

hampir semua tumbuhan dari bangsa algae hingga gimnospermae, 12 

terdapat pada semua bagian tumbuhan termasuk daun, akar kayu, kulit, 
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tepung sari, nektar bunga, buah huni dan biji. Penyebaran jenis flavonoid 

pada golongan tumbuhan yang terbesar terdapat pada Angiospermae 

(Sudarsono dkk., 2002). 

 

Karena mempunyai sejumlah gugus hidroksil yang tak tersulih, atau suatu 

gula, flavonoid merupakan senyawa polar yang umumnya larut dalam 

pelarut polar seperti etanol, metanol, butanol, aseton, dimetil-sulfoksida, 

dimetilformamida, serta air. Sebaliknya untuk flavonoid yang kurang polar 

seperti isoflavon, flavonon, dan flavon serta flavonol yang termetoksilasi, 

cenderung lebih mudah larut dalam pelarut seperti eter dan kloroform. 

 

 

Flavonoid dapat digunakan sebagai pelindung mukosa lambung, 

antioksidan, dan mengobati gangguan fungsi hepar. Fungsi polifenol 

sebagai penangkap dan pengikat radikal bebas dari rusaknya ion-ion 

logam. Kelompok tersebut sangat mudah larut dalam air dan lemak, serta 

dapat bereaksi dengan vitamin C dan E. Kelompok-kelompok senyawa 

fenolik terdiri dari asam-asam fenolat dan flavonoid (Sudarsono dkk., 

2002). 

 

 

Flavonoid adalah komponen fenolik yang terdapat dalam tumbuhan yang 

bertindak sebagai penampung yang baik terhadap radikal hidroksil dan 

superoksid, dengan melindungi lipid membran terhadap reaksi oksidasi 

yang merusak (Robinson, 2005).  Flavonoid, polifenol, dan tanin 

merupakan senyawa yang berfungsi sebagai  antioksidan karena ketiga 
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senyawa tersebut adalah senyawa-senyawa fenol, yaitu senyawa dengan 

gugus-OH yang terikat pada karbon cincin aromatik.  Senyawa tersebut 

berfungsi sebagai antioksidan yang efektif dan produk radikal bebas 

senyawa-senyawa ini menstabilkan secara resonansi sehingga tidak reaktif 

dibandingkan dengan kebanyakan radikal bebas lain (Fesenden, 2002). 

 

Gambar 7. Struktur flavonoid (Fesenden, 2002) 

 

 

 

Flavonoid memiliki proses metabolismenya tersendiri dalam tubuh.  

Saluran gastrointestinal amat berperan penting dalam metabolisme dan 

konjugasi polifenol ini sebelum akhirnya memasuki hepar.  Ketika masuk 

ke lambung, struktur dari oligomer flavonoid akan terpecah menjadi unit 

monomerik yang lebih kecil.  Kemudian sesampainya pada usus halus, unit 

monomerik ini akan diabsorbsi dalam bentuk O-methlated glucuronoides, 

O-metylated dan  aglycone  yang selanjutnya akan memasuki vena porta.  

Dalam vena porta selanjutnya flavonoid akan dimetabolisme lagi dan 
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diubah menjadi bentuk O-methylated, sulphates,  dan  glucuronides.  O-

methylated  akan masuk ke dalam sel dan berfungsi melawan kematian 

apoptosis sel yang diinduksi oleh hidrogen peroksida.  Kemampuan O-

methylated  dalam memproteksi sel berhubungan dengan kemampuannya 

mendonorkan atom hidrogen.  Fakta inilah yang menghubungkan fungsi 

flavonoid dalam memproteksi kematian sel akibat induksi oksidan melalui 

mekanisme independen antioksidan (Spencer, 2003).  Berikut gambaran 

metabolisme flavonoid dalam tubuh: 

 

Gambar 8.  Bagan metabolisme dan konjugasi flavonoid dalam tubuh  

(Spencer, 2003) 
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C. Isoniazid (INH) 

 

Isoniazid termasuk obat lini pertama pengobatan TB. Isoniazid saat ini 

direkomendasikan untuk mencegah TB pada kelompok pasien human 

immunodeficiency virus (HIV) dan anak-anak yang tinggal bersama penderita 

TB paru. Bukti-bukti genetik menunjukkan bahwa mutasi gen-gen katG, inhA, 

ahpC, oxyR dan kasA merupakan penyebab kekebalan terhadap isoniazid, 

dengan persentase mutasi pada gen katG sebesar 60-70%, dan selebihnya pada 

gen lain (Purnami dkk., 2009). 

 

 

1. Mekanisme Kerja 

 

Kerja obat ini adalah dengan menghambat enzim esensial yang penting 

untuk sintesis asam mikolat dan dinding sel Mycobacterium tuberculosis. 

INH dapat menghambat hampir semua basil tuberkel, dan bersifat 

bakterisidal terutama untuk basil tuberkel yang tumbuh aktif. Obat ini 

kurang efektif untuk infeksi mikobakteri atipikal meskipun M. kansasii 

rentan terhadap obat ini. INH dapat bekerja baik intra maupun ekstraseluler 

(Katzung, 2008). 

 

 

 

 

Gambar 9.  Struktur isoniazid (Katzung, 2008) 
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2. Farmakokinetik  

 

Isoniazid mudah diabsorpsi pada pemberian oral maupun parenteral. Kadar 

puncak dicapai dalam waktu 1-2 jam setelah pemberian oral. Di hepar 

isoniazid terutama mengalami asetilasi dan pada manusia kecepatan 

metabolisme ini dipengaruhi oleh faktor genetik yang secara bermakna 

mempengaruhi kadar obat dalam plasma dan masa paruhnya. Asetilator 

cepat didapatkan pada orang-orang Eskimo dan Jepang, asetilator lambat 

terutama pada orang Skandavia, Yahudi, dan orang kaukasia Afrika Utara. 

Asetilasi cepat merupakan fenotip yang dominan heterozigot atau 

homozigot. Pada pasien yang tergolong asetilator cepat, kadar isoniazid 

dalam sirkulasi berkisar antara 30-50% kadar pada pasien dengan asetilator 

lambat. Masa paruhnya pada keseluruhan populasi antara 1-4 jam. Masa 

paruh rata-rata pada asetilator cepat hampir 70 menit, sedangkan nilai 2-5 

jam adalah khas untuk asetilator lambat. Masa paruh obat ini dapat 

memanjang bila terjadi insufisiensi hepar. Perlu ditekankan bahwa 

perbedaan kecepatan asetilasi tidak berpengaruh pada efektivitas atau 

toksisitas isoniazid bila obat ini diberikan setiap hari. Bila pasien tergolong 

asetilator cepat diberikan isoniazid seminggu sekali maka penyembuhannya 

mungkin kurang baik (Setiabudy, 2008). 

 

Isoniazid mudah berdifusi ke dalam sel dan semua cairan tubuh. Obat 

terdapat dengan kadar yang cukup dalam cairan pleura dan cairan asites. 

Kadar dalam cairan serebrospinal pada radang selaput otak kira-kira sama 
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dengan kadar dalam cairan plasma. Isoniazid mudah mencapai material 

kaseosa. Kadar obat ini mulanya lebih tinggi dalam plasma dan otot 

daripada dalam jaringan yang terinfeksi, tetapi kemudian obat tertinggal 

lama di jaringan yang terinfeksi dalam jumlah yang lebih dari cukup sebagai 

bakteriostatik (Setiabudy dkk., 2008). 

 

Antara 75-95% isoniazid diekskresi melalui urin dalam waktu 24 jam dan 

hampir seluruhnya dalam bentuk metabolit. Ekskresi terutama dalam bentuk 

asetil isoniazid yang merupakan metabolit proses asetilasi, dan isokotinat 

acid yang merupakan metabolit proses hidrolisis. Sejumlah kecil diekskresi 

dalam bentuk isokotinil glisin dan isokotinil hidrazon, dan dalam jumlah 

yang kecil sekali N-metil isoniazid (Setiabudy dkk., 2008). 

 

3. Efek Samping  

 

Insiden dan berat ringannya efek non terapi INH berkaitan dengan dosis dan 

lamanya pemberian. Reaksi alergi obat ini dapat berupa demam, kulit 

kemerahan, dan hepatitis. Efek toksik ini meliputi neuritis perifer, insomnia, 

lesu, kedut otot, retensi urin, dan bahkan konvulsi, serta episode psikosis. 

Kebanyakan efek ini dapat diatasi dengan pemberian piridoksin yang 

besarnya sesuai dengan jumlah INH yang diberikan (Katzung, 2008). 

 

Efek samping lain yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan isoniazid 

adalah ikterus dan kerusakan hepar yang fatal akibat terjadinya nekrosis 
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multilobular. Penggunaan obat ini pada pasien yang menunjukkan adanya 

kelainan fungsi hepar akan menyebabkan bertambah parahnya kerusakan 

hepar (Setiabudy dkk., 2008). 

 

Mekanisme toksisitas isoniazid pada hepar terutama disebabkan karena 

metabolit toksik isoniazid yaitu Mono Asetil Hidrazin (MAH). Eliminasi 

isoniazid yang kebanyakan berlangsung di hepar, yaitu dengan asetilasi oleh 

N-asetil transferase-2 (NAT-2). Asetilasi dari asetil isoniazid akan 

menghasilkan pembentukan dari MAH yang merupakan zat hepatotoksik 

poten pada hewan percobaan. Metabolisme mikrosomal dari MAH 

menghasilkan reaktif alkilating agen yang dapat berikatan secara kovalen 

dengan makromolekul jaringan (contoh : protein hepar) dan menyebabkan 

nekrosis hepar. Pendapat lain menyebutkan bahwa metabolit reaktif yaitu 

MAH kemungkinan menjadi agen toksik pada jaringan melalui produksi 

radikal bebas (Saukkonen dkk., 2006). 

 

 

4. Dosis  

 

Dewasa dan anak: 5 mg/kg BB/hari (4-6 mg/kg BB/hari; maksimal 300 mg 

atau 10 mg/kg BB 3x seminggu atau 15 mg/kg BB 2x seminggu) (Katzung, 

2008). 
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D. Tikus Putih (Rattus norvegicus) Galur Sprague dawley 

 

 

 

1. Klasifikasi 

 

Klasifikasi tikus putih (R. norvegicus) menurut Myres & Armitage (2004) 

yaitu 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Mamalia 

Ordo  : Rodentia 

Subordo : Sciurognathi 

Famili  : Muridae 

Sub-Famili : Murinae 

Genus : Rattus 

Spesies : Rattus norvegicus 

Galur/Strain : Sprague Dawley 

 

2. Jenis 

 

Tikus putih (Rattus norvegicus) merupakan hewan pengerat dan sering 

digunakan sebagai hewan percobaan atau digunakan untuk penelitian, 

dikarenakan tikus merupakan hewan yang mewakili dari kelas mamalia, 

sehingga kelengkapan organ, kebutuhan nutrisi, metabolisme biokimianya, 
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sistem reproduksi, pernafasan, peredaran darah dan ekskresi menyerupai 

manusia. 

 

 

Tikus putih (Rattus norvegicus) juga memiliki beberapa sifat 

menguntungkan seperti berkembang biak, mudah dipelihara dalam jumlah 

banyak, lebih tenang dan ukurannya lebih besar daripada mencit. Tikus 

putih juga memiliki ciri-ciri: albino, kepala kecil dan ekor lebih panjang 

dibandingkan badannya, pertumbuhan cepat, tempramen baik, kemampuan 

laktasinya tinggi dan tahan terhadap perlakuan. Keuntungan utama tikus 

putih Tikus putih (Rattus norvegicus) galur Sprague dawley adalah 

ketenangan dan kemudahan penanganannya (Isroi, 2010). 

 

 

3. Biologi Tikus Putih 

 

Tikus putih (R. norvegicus) yang memiliki nama lain Norway rat, 

termasuk ke dalam hewan mamalia yang memiliki ekor panjang. Ciri-ciri 

galur ini yaitu bertubuh panjang dengan kepala lebih sempit. Telinga tikus 

ini tebal dan pendek dengan rambut halus. Mata tikus putih berwarna 

merah. Ciri yang paling terlihat adalah ekornya yang panjang. Bobot badan 

tikus jantan pada umur dua belas minggu mencapai 240 gram sedangkan 

betinanya mencapai 200 gram. Tikus memiliki lama hidup berkisar antara 

4-5 tahun dengan berat badan umum tikus jantan berkisar antara 267-500 

gram dan betina 225-325 gram (Sirois, 2005). 

 


