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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini dunia farmasi telah berhasil mengembangkan obat-obat

sintetik untuk mengatasi bermacam-macam penyakit. Walaupun demikian

masyarakat umum masih was-was dalam menggunakan obat buatan laboratorium

farmasi, karena obat-obat sintetik tersebut tidak terlepas dari efek samping yang

mungkin timbul karena penggunaan dalam waktu yang relatif panjang. Oleh

karena itu tidaklah mengherankan kalau perhatian orang terhadap obat tradisional

tetap besar, bahkan dalam kegunaan atau pengujiannya.

Alasan masyarakat untuk mulai melirik pengobatan tradisional diantaranya

obat tradisional tidak memerlukan biaya yang mahal dan dapat diramu sendiri

tidak seperti pengobatan dengan obat-obatan kimia ataupun sintetik. Obat

tradisional merupakan obat bebas sehingga dapat diperoleh dengan mudah tanpa

resep dokter. Selama itu efek samping obat tradisional lebih kecil dibandingkan

dengan obat-obatan kimia ataupun sintetik (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991).

Fakta menunjukkan bahwa upaya kesehatan tradisional dengan obat-obat

tradisionalnya telah dikenal dan digunakan oleh masyarakat secara luas sejak

zaman dahulu kala. Hal ini sudah berlangsung jauh sebelum pelayanan kesehatan

formal dengan obat-obatan modern menyentuh masyarakat luas. Tanaman

berkhasiat obat adalah salah satu diantara obat tradisional yang paling banyak

digunakan secara empirik oleh masyarakat dalam rangka menanggulangi masalah-
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masalah kesehatan yang dihadapinya, baik dengan maksud pemeliharaan,

pengobatan, maupun pemulihan kesehatan (Wijayakusuma dan Dalimarta, 1994).

Pada dasarnya pemakaian obat tradisional mempunyai beberapa tujuan

yang secara garis besarnya dapat dibagi dalam empat kelompok :(1)Untuk

memelihara kesehatan dan menjaga kebugaran jasmani (promotif), (2)Untuk

mencegah penyakit (preventif), (3)Sebagai upaya pengobatan penyakit baik untuk

pengobatan sendiri maupun untuk mengobati orang lain sebagai upaya mengganti

atau mendampingi penggunaan obat jadi (kuratif), (4)Untuk memulihkan

kesehatan (rehabilitatif)(Anonimc, 2000).

Tanaman merupakan gudang senyawa kimia karena mengandung

berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus komponen kimia yang belum semuanya

terungkap manfaatnya. Sejuta rahasia masih merupakan misteri di dalam tanaman.

Kenyataan di masyarakat, bahkan sudah menjadi tren, bahwa dalam beberapa

kasus penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dunia kedokteran atau farmasi,

akhirnya beralih ke pengobatan tradisional. Salah satunya dengan menggunakan

ramuan obat-obatan dari tanaman. Selain itu, kegiatan back to nature dewasa ini

telah mendunia, yakni dengan adanya gerakan hidup sehat secara alami, salah

satunya kembali ke bahan-bahan alami termasuk obat-obatan (Kardinan, 2004).

Salah satu tanaman obat tradisional yang sudah banyak dikenal dan

digunakan oleh masyarakat untuk pengobatan tradisional adalah kemangi. Sejauh

ini bukti ilmiah dan kemanfaatan tanaman kemangi masih terbatas, meskipun

secara empirik telah banyak digunakan masyarakat untuk berbagai macam

pengobatan, dan banyak buku yang menulis tentang khasiat tanaman kemangi
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sebagai bahan obat alam yang mempunyai berbagai efek terapi. Suatu empiris

tanaman kemangi digunakan untuk mengobati demam, sariawan, panas dalam

dengan cara daun kemangi direbus dengan air (Hariana, 2007). Untuk itu perlu

dilakukan penelitian ilmiah tentang uji antipiretik tanaman daun kemangi. Metode

penyarian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode infusa.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu

1. Apakah infusa daun kemangi (Ocimum sanctum L.) mempunyai efek

antipiretik terhadap mencit jantan galur Swiss yang diinduksi dengan vaksin

tetanus toksoid ?

2. Bagaimanakah perbedaan daya antipiretik antar dosis infusa daun kemangi

(Ocimum sanctum L.) 1,25 g/kgBB, 2,5 g/kgBB, 5 g/kgBB bila dibandingkan

dengan parasetamol ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui apakah infusa daun kemangi (Ocimum sanctum L.) mempunyai

efek antipiretik pada mencit jantan galur Swiss yang telah diinduksi dengan

vaksin tetanus toksoid.

2. Mengetahui perbedaan daya antipiretik antar dosis infusa daun kemangi

(Ocimum sanctum L.) 1,25 g/kgBB, 2,5 g/kgBB, 5 g/kgBB bila dibandingkan

dengan parasetamol.
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D. Tinjauan Pustaka

1. Tanaman Kemangi (Ocimum sanctum L.)

a. Sistematika tanaman:

Divisi : Spermatophyta

Sub divisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledoneae

Bangsa : Tubiflorae

Suku : Labiatae

Marga : Ocimum

Jenis : Ocimum sanctum L. (Backer and Van Den Brink, 1968)

b. Nama lain

Nama daerah, kemangi (Ocimum sanctum L.) mempunyai berbagai nama

tergantung dari daerahnya yaitu :

Sumatra : Ruku-ruku, ruruku

Jawa : Klampes, lampes, kemangen, ko-roko

Sulawesi : Balakama

Maluku : Lufe-lufe, kemangi utan

Nusa Tenggara : Uku-uku (Anonimb, 1995)

c. Morfologi tanaman

Habitus : semak, semusim tinggi 30-150 cm. Batang : berkayu, segiempat,

beralur, bercabang, berbulu hijau. Daun : tanggal, bulat telur, ujung runcing,

pangkal tumpul, tepi bergerigi, pertulangan menyirip, panjang 14-16 mm, lebar 3-

6 cm, tangkai panjang + 1 cm, hijau. Bunga : majemuk, bentuk tandan, berbulu,
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daun pelindung bentuk elips, bertangkai pendek, hijau, mahkota bulat telur putih

keunguan. Buah : kotak, coklat tua. Biji : kecil, tiap terdiri dari 4 biji, hitam. Akar

: tunggang, putih kotor (Backer and Van Den Brink, 1965).

d. Kandungan kimia

Daun kemangi mengandung tanin 4,6 % flavonoid, steroid (triterpenoid),

minyak atsiri 2 % terdiri dari : metil kavikol, sineol, linalool, kariofilen, ozimen,

eugenol, eugenol metil eter dan karvakrol. Asam heksauronat, pentosa, xilosa,

asam metil homoanisat (Anonimb, 1995).

e. Kegunaan

Kegunaan kemangi dalam pengobatan sebagai berikut : daunnya

digunakan untuk diaphoretraum (mengurangi bau), obat pilek dan demam,

sariawan, memperkuat produksi air susu, untuk menentramkan saraf, obat

reumatik, lactagogum (peluruh air susu ibu), emenagogum (peluruh darah haid),

karminativum (obat mual) dan memperbaiki pencernaan (Anonimb, 1995;

Hariana, 2007; Sastroamidjojo, 2001 ).

Daun dapat digunakan untuk mengobati demam, batuk, selesma, encok,

urat syaraf, air susu kurang lancar, sariawan, panu, radang anak telinga, perut

kotor, muntah-muntah dan mual, peluruh kentut, peluruh haid, borok, untuk

memperbaiki fungsi lambung. Biji digunakan untuk mengatasi sembelit, kencing

nanah, penyakit mata, borok, penenang, pencahar, perangsang, peluruh air

kencing, peluruh keringat, kejang perut. Akar digunakan untuk upaya mengobati

penyakit kulit. Semua bagian tanaman digunakan sebagai pewangi, obat

perangsang, disentri, dan demam (Sudarsono dkk, 2002).
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Selain itu bijinya digunakan untuk obat laksan dan sebagai obat gonore

yaitu dengan 2 sendok teh biji kemangi ditambah 1 gelas air, diminum. Getah dari

tanaman ini digunakan untuk obat tetes otitis media supurativum (radang ruang

pendengar tengah bernanah) dan obat sariawan (Sastroamidjojo, 2001).

f. Bagian yang digunakan

Bagian tanaman yang paling banyak dimanfaatkan adalah daun karena

produksi bunga dan bijinya terbatas. Meskipun demikian jika disuling, pada

bagian daun, bunga, dan bijinya dapat menghasilkan minyak atsiri yang antara

lain mengandung eugenol, metil eugenol, geraniol, dan linalool (Kardinan, 2004).

2. Penyarian Infusa

a. Penyarian

Penyarian adalah penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan mentah

obat dengan menggunakan pelarut yang dipilih berdasarkan kemampuannya

dalam melarutkan jumlah yang maksimal dari zat aktif dan seminimal mungkin

bagi unsur yang tidak diinginkan (Ansel, 1989).

Zat-zat yang tersari terdapat dalam sel-sel bagian tumbuhan yang

umumnya dalam keadaan kering. Tujuan pengeringan adalah untuk mengurangi

kadar air, untuk menjamin penyimpanan dan pencegahan pertumbuhan jamur,

serta mencegah terjadinya proses atau reaksi enzimatika yang dapat menurunkan

mutu. Pengeringan dapat dilakukan baik secara langsung di bawah sinar matahari

atau pengeringan secara tidak langsung (Anonim, 1986). Cairan penyari masuk

dalam sel-sel dari bahan-bahan dan zat yang tersari larut dalam cairan penyari.

Setelah itu larutan yang mengandung zat tersari dipisahkan dari simplisia yang

disari (Anief, 1997).
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b. Infundasi

Infundasi adalah proses penyarian yang umumnya digunakan untuk

menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati.

Penyarian dengan cara ini menghasilkan sari yang tidak stabil dan mudah

tercemar oleh kuman dan kapang. Oleh sebab itu sari yang diperoleh dengan cara

ini tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam. Infundasi merupakan proses penyarian

yang sangat sederhana dan sering digunakan oleh industri obat tradisional

(Anonim, 1986).

Infus adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplisia

nabati dengan air pada suhu 90oC selama 15 menit. Pembuatan : campuran

simplisia dengan derajat halus yang sesuai dalam panci dengan air secukupnya.

Panaskan di atas penangas air selama 15 menit terhitung mulai suhu mencampai

90oC sambil sekali-sekali diaduk. Serkai selagi panas melalui kain flanel,

tambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume infus

yang dikehendaki (Anonima, 1995).

3. Patofisiologi Demam

a. Pengertian demam

Demam ialah regulasi panas pada suatu tingkat suhu yang lebih tinggi.

Demam adalah gejala yang menyertai hampir semua infeksi, tapi juga terdapat

pada penyakit-penyakit lain seperti beberapa bentuk tumor (Mutschler, 1986).

Demam dapat pula didefinisikan sebagai suatu perubahan pada mekanisme

pengaturan suhu badan yang mengakibatkan, naiknya temperatur badan di atas

temperatur normal (Wilmana, 1995).
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Demam adalah keadaan di mana suhu tubuh menjadi meningkat,namun

masih dapat dikontrol. Suhu oral normal adalah 35,8o–37,3oC (96,5o-99,2oF).

Suhu rektal lebih tinggi sekitar 0,3o–0,5oC (0,5o–1oF). Suhu tubuh normal

biasanya terletak dalam rentang ini dengan suatu variasi diurnal yang berbeda-

beda antar individu, namun konsisten pada tiap-tiap individu. Demam mulai

menimbulkan ketidaknyamanan fisik saat mencapai 39,5oC ( 103oF ). Demam

yang paling tinggi terjadi pada anak-anak (Walsh, 1997).

Pada umumnya demam adalah suatu gejala dan bukan merupakan penyakit

tersendiri. Kini para ahli sependapat bahwa demam adalah suatu reaksi tangkis

yang berguna dari tubuh terhadap infeksi. Pada suhu di atas 37oC limfosit dan

makrofag menjadi lebih aktif. Bila suhu melampui 40-41oC, barulah terjadi situasi

kritis yang bisa menjadi fatal, karena tidak terkendalikan lagi oleh tubuh (Tjay

dan Rahardja, 2002).

Terdapat bukti-bukti bahwa demam karena infeksi bersifat

menguntungkan karena mengurangi stabilitas lisosom, meningkatkan efek

interferon, dan merangsang mobilitas leukositas dan aktivitas bakterisidal.

Demam akibat infeksi mempunyai batas atas sekitar 40,5o-41,1oC (105o-106oF).

Sebaliknya, pada hiperpireksia dan hipertermia, tampaknya tidak memiliki batas

atas, dan pada kasus yang mencapai suhu 43,3oC ( 110oF ) pernah dilaporkan

(Walsh, 1997).

Suhu tubuh pada manusia adalah hasil akhir dari produksi panas oleh

proses metabolik atau aktivitas otot dan kehilangan panas, dihantar oleh aliran

darah ke struktur subketon dan keton, dan disebarkan oleh keringat. Suhu sekitar
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jelas memainkan peranan penting dalam mencapai keseimbangan dan dalam

pengaturan panas oleh individu (Guyton, 1997).

b. Mekanisme dan penyebab demam

Pengaturan suhu memerlukan mekanisme perifer yang utuh, yaitu

keseimbangan produksi dan pelepasan panas, serta fungsi pusat pengatur suhu di

hipotalamus yang mengatur seluruh mekanisme. Pada lingkungan panas atau bila

suhu tubuh meningkat, pusat pengatur suhu di hipotalamus mempengaruhi serabut

eferen dari sistem saraf autonom untuk melebarkan pembuluh darah. Peningkatan

aliran darah di kulit menyebabkan pelepasan panas dari pusat tubuh melalui

permukaan kulit ke sekitarnya dalam bentuk keringat. Sebaliknya, pada

lingkungan dingin, penurunan aliran peredaran darah di kulit (vasokonstriksi)

akan mempertahankan suhu tubuh (Abdoerrachman, 2002).

Tingkat suhu kritis yaitu hampir tepat 37,1oC disebut ”set-point” dari

mekanisme pengaturan suhu, dimaksud semua mekanisme pengaturan suhu terus-

menerus berupaya untuk mengembalikan temperatur tubuh kembali ke tingkat set-

point. Set-point suhu kritis atas dan bawah pada hipotalamus, yang bila dilewati

akan menimbulkan berkeringat dan menggigil, terutama ditentukan oleh derajat

aktivitas reseptor suhu panas pada area preoptik-hipotalamus anterior. Akan

tetapi, sinyal temperatur yang berasal dari bagian perifer tubuh, terutama dari kulit

dan jaringan tubuh bagian dalam tertentu (medula spinalis dan organ abdomen

bagian dalam), juga berperan terhadap pengaturan suhu tubuh. Efek dari

perbedaan suhu kulit ”set-point”, memperlihatkan ”set-point” tersebut meningkat

apabila suhu kulit menurun (Guyton, 1997).
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Demam biasanya terjadi akibat tubuh terpapar infeksi mikroorganisme

(virus, bakteri, parasit). Demam juga bisa disebabkan oleh faktor non infeksi

seperti kompleks imun, atau inflamasi (peradangan) lainnya. Ketika virus atau

bakteri masuk ke dalam tubuh, berbagai jenis sel darah putih atau leukosit

melepaskan zat penyebab demam (pirogen endogen) yang selanjutnya memicu

produksi prostaglandin E2 di hipotalamus anterior, yang kemudian meningkatkan

nilai ambang temperatur dan terjadilah demam. Selama demam, hipotalamus

cermat mengendalikan kenaikan suhu sehingga suhu tubuh jarang sekali melebihi

41oC (Anonim, 2007).

Subtansi yang menyebabkan demam disebut pirogen yaitu zat yang

menyebabkan pireksia (kenaikan suhu tubuh). Berikut ini adalah beberapa hal

yang berkaitan dengan zat pirogen yaitu :

a. Sifat-sifat kimia pirogen antara lain sebagai berikut:

1. Pirogen merupakan suatu lemak (lipid), atau suatu protein atau kedua-duanya.

2. Pirogen merupakan protein dengan BM 10.000 – 20.000 yang dilepaskan oleh

beberapa jenis sel tertentu dari tubuh.

3. Pirogen merupakan senyawa nitrogen yang biasanya terdiri dari kuman-kuman

yang mati, endotoksin, eksotosin.

b. Sifat-sifat fisika pirogen antara lain sebagai berikut :

1. Larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik.

2. Termostabil terutama dalam larutan.

3. Non-volatil, dengan destilasi biasa tidak menghilangkan sifat pirogeniknya.

4. Dapat difiltrasi.
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Potensi jenis-jenis pirogen dalam hal menimbulkan demam, bervariasi

tergantung pada sumber asal pirogen yang ditetapkan oleh struktur kimia pirogen.

Sumber pirogen adalah :

a. Sumber pirogen endogen (dari tubuh hewan dan atau manusia sendiri) :

1. Leukosit polimorfonuklear.

2. Monosit, leukosit.

3. Sel-sel Kupffer.

b. Sumber pirogen eksogen, yang berasal dari mikroba yang hidup atau yang

mati, seperti virus, bakteri, endotoxin, eksotoxin (Suharto, 1974).

Pirogen eksogen biasanya merangsang demam dalam 2 jam setelah

terpapar. Umumnya, pirogen berinteraksi dengan sel fagosit, makrofag atau

monosit, untuk merangsang sintetis IL-1 (Interleukin-1). Mekanisme lain yang

mungkin berperan sebagai pirogen eksogen (endotoksin), bekerja langsung pada

hipotalamus untuk mengubah pengatur suhu (Abdoerrachman, 2002).

Patogenesis demam diringkas dalam Gambar 1. Toksin dari bakteri

misalnya endotoksin bekerja pada monosit, makrofag dan sel-sel Kupffer untuk

menghasilkan berbagai macam sitokin yang bekerja sebagai pirogen endogen

(EPs). Sitokin-sitokin ini merupakan polipeptida, dan kecil kemungkinannya

bahwa sitokin dalam darah dapat menembus otak. Yang jika memasuki otak akan

mengaktifkan daerah preoptik hipotalamus. Sitokin juga dihasilkan oleh sel-sel di

SSP apabila terjadi rangsangan oleh infeksi, dan sitokin tersebut mungkin bekerja

secara langsung pada pusat-pusat pengatur suhu. Demam yang ditimbulkan oleh

sitokin mungkin disebabkan oleh pelepasan prostaglandin lokal di hipotalamus.
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Penyuntikan prostaglandin ke dalam hipotalamus akan menyebabkan demam

(Ganong, 2002).

Gambar 1. Patogenesis Demam (Ganong, 2002)

c. Tipe- tipe demam

1. Demam Septik

Pada tipe demam septik, suhu badan berangsur naik ke tingkat yang tinggi

sekali pada malam hari dan turun kembali ke tingkat diatas normal pada pagi hari.

Sering disertai keluhan mengigil dan berkeringat. Bila demam yang tinggi

tersebut turun ke tingkat yang normal dinamakan juga demam hektik.

2. Demam Remiten

Pada tipe demam remiten, suhu badan dapat turun dan setiap hari tetapi

tidak pernah mencapai suhu badan normal. Perbedaan suhu badan yang mungkin

Endotoksin
Peradangan

Rangsangan pirogenik lain

Monosit
Makrofag

Sel-sel Kupffer

Area preoptik hipotalamus

Sitokin

Prostaglandin

Meningkatkan titik
penyetelan suhu

Demam
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tercatat dapat mencapai dua derajat dan tidak sebesar perbedaan suhu yang dicatat

pada demam septik.

3. Demam Intermiten

Pada demam intermiten, suhu badan turun ke tingkat yang normal selama

beberapa jam dalam satu hari. Bila demam seperti ini terjadi setiap dua hari sekali

disebut tersiana dan bila terjadi dua hari bebas demam diantara dua serangan

demam disebut kuartana.

4. Demam Kontinyu

Pada tipe demam kontinyu variasi suhu sepanjang hari tidak berbeda lebih

dari satu derajat. Pada tingkat demam yang terus menerus tinggi sekali disebut

hiperpireksia.

5. Demam Siklik

Pada tipe demam siklik terjadi kenaikan suhu badan selama beberapa hari

yang diikuti oleh periode bebas demam untuk beberapa hari yang kemudian

diikuti lagi oleh kenaikan suhu seperti semula ( Nelwan, 1987 ).

Mekanisme penurunan suhu tubuh meliputi :

a. Vasodilatasi

Pada hampir semua area tubuh, pembuluh darah kulit mempunyai

kecenderungan untuk berdilatasi dengan kuat. Hal ini disebabkan oleh hambatan

dari pusat simpatis pada hipotalamus posterior yang menyebabkan vasokonstriksi.

Vasodilatasi penuh akan meningkatkan kecepatan pemindahan panas ke kulit

sebanyak delapan kali lipat.
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b. Berkeringat

Efek dari peningkatan suhu yang menyebabkan berkeringat, dimana

peningkatan kecepatan kehilangan panas melalui evaporasi yang dihasilkan dari

berkeringat ketika suhu inti tubuh meningkat di atas suhu kritis 37oC (98,6oF). Di

samping itu, peningkatan suhu tubuh 1oC menyebabkan berkeringat cukup banyak

untuk membuang sepuluh kali lebih besar kecepatan metabolisme basal dari

pembentukan panas tubuh.

c. Penurunan pembentukan panas

Mekanisme yang menyebabkan pembentukan panas berlebihan, seperti

menggigil dan termogenesis kimia, dihambat dengan kuat (Guyton, 1997).

4. Mekanisme Antipiretik

Antipiretik adalah obat yang dapat menekan suhu tubuh pada keadaan

demam (Djamhuri, 1995). Suhu tubuh normal adalah 36o-37oC, kebanyakan

analgetik juga memberi efek antipiretik. Sebaliknya, antipiretik juga dapat

mengurangi rasa sakit yang diderita. Masing-masing obat tergantung pada nama

efeknya paling dominan. Asetaminofen (parasetamol), asetosal (aspirin)

mempunyai efek antipiretik lebih besar daripada analgetiknya (Anief, 1996).

Aspirin menurunkan demam, tetapi hanya sedikit mempengaruhi suhu

badan normal. Penurunan suhu badan berhubungan dengan peningkatan

pengeluaran panas karena pelebaran pembuluh darah superfisial. Antipiretik

mungkin disertai dengan pembentukan banyak keringat. Aspirin menghambat

pirogen yang diinduksi oleh pembentukan prostaglandin maupun respons susunan

saraf pusat terhadap interleukin dan dapat mengatur kembali “pengontrol suhu” di
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hipotalamus, sehingga memudahkan pelepasan panas dengan jalan vasodilatasi

(Katzung, 2002).

Sebagai antipiretik, obat mirip aspirin akan menurunkan suhu badan hanya

pada keadaan demam. Walaupun kebanyakan obat ini memperlihatkan efek

antipiretik in vitro, tidak semuanya berguna sebagai antipiretik karena bersifat

toksik bila digunakan secara rutin atau terlalu lama. Fenilbutazon dan

antireumatik lainnya tidak dibenarkan digunakan sebagai antipiretik (Wilmana,

1995).

Parasetamol atau asetaminofen, merupakan derivat anilin yang masih

berkaitan dengan fenasetin. Suatu analgetik dan antipiretik, namun tidak memiliki

kerja antiinflamasi dan diberikan pada individu yang tidak mampu mentoleransi

antiinflamasi nonsteroid (dispepsia, hipersensitivitas). Obat ini hanya

menghambat sintetis prostaglandin di jaringan saraf, dan merupakan suatu

antipiretik yang paling selektif. Dibandingkan dengan aspirin, parasetamol

diabsorpsi dengan baik di usus, memiliki efek samping gastrointestinal yang lebih

sedikit, dan tidak menimbulkan masalah perdarahan ataupun toksisitas pada

ginjal. Obat ini ditoleransi dengan baik. Berbeda dengan aspirin yang ditemukan

dalam ASI, maka asetaminofen aman diberikan pada kehamilan. Obat ini bersifat

hepatotoksik pada dosis umum lebih dari 10 g dosis tunggal (Walsh, 1997).

Obat yang menginhibisi siklooksigenase otak adalah efektif untuk

menurunkan demam. Obat yang paling sering digunakan adalah asetaminofen,

aspirin dan AINS lain. Senyawa-senyawa ini menghambat sistem siklooksigenase
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yang menyebabkan asam arakhidonat dan asam-asam C20 tak jenuh lain menjadi

endoperoksida siklik. Endoperoksida siklik merupakan prazat dari prostaglandin

serta prazat dari tromboksan A2 dan prostasiklin (Mustchler, 1986).

Prostaglandin, tromboksan dan leukotrien adalah derivat asam lemak yang

dihasilkan lipid membran sel, zat-zat ini berperan penting dalam respon jaringan

normal ataupun abnormal terhadap stimulasi otonom, hormon dan trauma

(Katzung, 2000).

5. Parasetamol

Parasetamol atau asetaminofen merupakan senyawa turunan pada amino

fenol dengan rumus bangun yang dilihat pada gambar 3.

Gambar 2. Rumus Bangun Parasetamol (Anonima, 2000)

Parasetamol atau asetaminofen (gambar 3) merupakan metabolit fenasetin

dengan efek antipiretik yang sama dan telah digunakan sejak tahun 1893

(Wilmana, 1995). Obat tersebut merupakan salah satu obat yang paling penting

untuk mengobati nyeri ringan sampai sedang. Parasetamol juga menghambat

prostaglandin lemah dalam jaringan perifer dan tidak memiliki efek inflamasi

yang signifikan (Katzung, 2002). Dewasa ini, parasetamol umumnya dianggap

sebagai zat antinyeri yang paling aman, juga untuk swamedikasi atau pengobatan

mandiri (Tjay dan Rahardja, 2002). Efek antipiretik ditimbulkan oleh gugus
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aminobenzen. Parasetamol menurunkan suhu tubuh dengan mekanisme yang

diduga juga berdasarkan efek sentral seperti salisilat. Efek iritasi, erosi dan

perdarahan lambung tidak terlihat pada obat ini, demikian juga dengan gangguan

pernafasan (Wilmana, 1995).

Asetaminofen diberikan peroral. Absorbsi tergantung atas kecepatan

pengosongan lambung dan kadar puncak di darah biasanya tercapai dalam 30–60

menit. Asetaminofen sedikit terikat pada protein plasma dan sebagian di

metabolisme oleh enzim mikrosom hati serta diubah menjadi asetaminofen sulfat

dan glukuronida, yang secara farmakologi tidak aktif. Kurang dari 5% diekskresi

tanpa perubahan. Suatu metabolit minor tetapi sangat aktif (N–asetil–P–

benzokuinon), akan penting dalam dosis yang besar, karena toksisitasnya terhadap

hati dan ginjal. Waktu paruh asetaminofen 2–3 jam dan relatif tidak dipengaruhi

oleh fungsi ginjal. Pada jumlah toksik atau penyakit hati, waktu paruhnya bisa

meningkat menjadi dua kali lipat atau lebih ( Katzung, 2002 ).

6. Vaksin Tetanus Toksoid ( TT )

Vaksin ialah antigen kuman atau virus yang sudah mati atau sudah

dilemahkan, atau toksin kuman yang sudah diolah. Reaksi akibat vaksin dapat

menyebabkan rasa nyeri ditempat suntikan, demam atau kejang (Anonim, 1989)

Vaksin Tetanus Toksoid (TT) dibuat dari toksoid tetanus dengan carier

mineral aluminium hidroksida (AlOH). Dosis 0,5 ml intramuskular (i.m) atau

dengan subkutan (s.c) dalam dilanjutkan dengan dosis ke-2 setelah 4 minggu dan

dosis ke–3 setelah 4 minggu berikutnya. Vaksin tetanus merangsang produksi
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antitoksin. Penyimpanan pada 2–8oC, tidak boleh dibiarkan membeku. Ampul

vaksin harus dikocok dengan benar sebelum dipakai untuk menjamin

tercampurnya materi yang akan disuntikkan. (Anonimb, 2000).

E. Keterangan Empirik

Dari penelitian ini diharapkan didapatkan suatu data ilmiah tentang efek

antipiretik infusa daun kemangi (Ocimum sanctum L.) pada mencit jantan galur

Swiss yang diinduksi vaksin tetanus toksoid dosis 0,3 ml/23,67 gBB dan

perbandingan daya antipiretik antara infusa daun kemangi dengan parasetamol 65

mg/kg BB.
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