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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Anggapan sekarang adalah bahwa Listeria monocytogenes 

merupakan organisme saprofit pada tanah atau tanaman yang dapat 

berpindah pada binatang maupun manusia melalui berbagai macam jalan. 

Pada manusia, Listeria monocytogenes dapat menyebabkan penyakit 

listeriosis yang bersifat sistemik yang dapat menimbulkan kelainan berupa 

abses atau granuloma yang menyebar. Kelainan-kelainan tersebut dapat 

dijumpai pada hati, limpa, anak ginjal, saluran nafas, saluran pencernaan, 

sistem saraf pusat dan kulit (Hof, 2002; Johnson, Ziegler,  Lukasewycz & 

Hawley, 2002; Syarurahman et al,1998). 

      Di Amerika, listeriosis merupakan penyakit yang berat yang memiliki 

Case Fatality Rate (CFR) tertinggi dari seluruh penyakit yang tersebar 

lewat makanan (Besser, Beebe & Swaminathan, 2003). Di Inggris 

dilaporkan CFR listeriosis mencapai 20%-40%, dan di Swedia CFR 

listeriosis dilaporkan mencapai 30% (Prasetyo, Kurniawati & Dharmana, 

2005). Kelompok resiko untuk listeriosis adalah wanita hamil dan janin 

yang dikandungnya, orang tua lanjut usia dan orang dewasa yang 

imunokompromis atau mempunyai dasar yang melemahkan sistem imun. 

Beberapa keadaan yang dapat melemahkan system imun diantaranya 

adalah keganasan, penyakit hepar kronik, penyakit ginjal, DM, kemoterapi 

dengan obat antineoplastik dan terapi dengan imunosupresan. Termasuk 

di dalamnya adalah pasien dengan transplantasi ginjal (Hof, 2002; Bille, et 

al, 2003; Humphreys & Irving, 1996). 

      Infeksi Listeria monocytogenes pada manusia dapat terjadi melalui 

ingesti makanan yang telah terkontaminasi. Bakteri ini kemudian masuk 

traktus gastrointestinal dan menembus barier intestinal, dibawa oleh aliran 

limfe atau darah ke hepar (Bille, Rocourt & Swaminathan, 2003). 
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      Listeria monocytogenes dapat bertahan hidup di dalam makrofag dan 

menghindari mekanisme bakterisidal oleh makrofag. Karena hidupnya 

yang intraseluler ini maka antibodi, komplemen, dan sel granulosit tidak 

dapat mencapai mereka. Walaupun antibodi mungkin memainkan peranan 

dalam pencegahan infeksi, jelas bahwa makrofaglah yang merupakan 

pertahanan utama terhadap kuman ini. Kunci utama mekanisme ini adalah 

limfosit T yang tersensitisasi dan makrofag yang teraktifasi (Bille, Rocourt 

et al, 2003; Hof, 2002; Jawetz et al, 1996). 

      Karena letaknya yang intraseluler, antibiotik sulit untuk mencapai 

Listeria monocytogenes (Johnson, Ziegler, Lukasewycz, & Hawley, 2002). 

Sehingga yang sangat berperan untuk melawan infeksi Listeria 

monocytogenes adalah sistem imunitas seluler (Sulistyo & Pudjanarko, 

2008). Salah satu tanaman obat yang dipercaya oleh masyarakat untuk 

membantu meningkatkan respon imunitas tubuh adalah Echinacea 

(Hardianto, 2005; Fragakis, 2003). Saat ini terdapat berbagai bentuk 

sediaan ekstrak Echinacea, baik dalam bentuk tablet, kapsul, serbuk kasar 

maupun dalam bentuk larutan. Ekstrak Echinacea dapat meningkatkan 

kemampuan makrofag untuk memfagositosit zat-zat asing (Hardianto, 

2005; Wagner, 1990). Diharapkan dengan pemberian Echinacea, respon 

imun dalam melawan Listeria monocytogenes dapat meningkat.  

      Pada studi eksperimental yang dilakukan oleh Sulistyo & Pudjanarko 
(2008) didapatkan bahwa pada mencit yang diinfeksi oleh Listeria 
monocytogenes yang mendapat diet Echinacea respon imunitas 
selulernya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok mencit yang diberi 
diet minyak ikan maupun kelompok kontrol. Namun, ternyata pada 
kelompok mencit yang diberi diet Echinacea dan minyak ikan respon imun 
selulernya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang hanya 
mendapat diet Echinacea, kelompok yang hanya mendapat diet minyak 
ikan maupun dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hal ini 
dimungkinkan karena minyak ikan membuat sistem imun menjadi lebih 
efektif (Sulistyo & Pudjanarko, 2008). 

      Minyak ikan yang kaya akan EPA dan DHA, diketahui juga dapat 

membantu meningkatkan efektifitas respon imun dan mengurangi respon 

inflamasi (Calder, 2006; Joseph et al, 2005; Simopulous, 2002; Shorland, 
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1992), sehingga pada penelitian ini diharapkan pemberian diet minyak 

ikan pada kelompok mencit yang diinfeksi oleh Listeria monocytogenes 

dapat menurunkan derajat inflamasi dan jumlah mikroabses yang 

terbentuk  pada ginjal. 

      Berdasarkan fakta-fakta di atas, penulis terdorong untuk meneliti 

pengaruh pemberian Echinacea dan minyak ikan terhadap perubahan 

gambaran histopatologi ginjal yang terinfeksi Listeria monocytogenes. 

 

B. Perumusan Masalah 

      Dari latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka 
dirumuskan perumusan permasalahan :  

1. Apakah Echinacea dapat mempengaruhi derajat inflamasi dan jumlah 
mikroabses ginjal mencit  Balb/c  yang  diinfeksi  Listeria monocytogenes? 

2. Apakah minyak ikan dapat mempengaruhi derajat inflamasi dan jumlah 
mikroabses ginjal mencit  Balb/c  yang  diinfeksi  Listeria monocytogenes? 

3. Apakah Echinacea dan minyak ikan dapat mempengaruhi derajat 
inflamasi dan jumlah mikroabses ginjal mencit  Balb/c  yang  diinfeksi  
Listeria monocytogenes? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan  Umum 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian 

Echinacea dan minyak ikan terhadap perubahan gambaran 

histopatologi ginjal mencit Balb/c yang diinfeksi Listeria 

monocytogenes. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui derajat inflamasi dan jumlah mikroabses yang 

terbentuk  pada  ginjal  mencit  Balb/c  yang  diinfeksi  Listeria 

monocytogenes. 

b. Mengetahui pengaruh pemberian Echinacea terhadap derajat 

inflamasi dan jumlah mikroabses yang terbentuk pada ginjal 

mencit Balb/c yang diinfeksi Listeria monocytogenes. 

c. Mengetahui pengaruh pemberian minyak ikan terhadap derajat 

inflamasi dan jumlah mikroabses yang terbentuk pada ginjal 

mencit Balb/c yang diinfeksi Listeria monocytogenes. 

d. Mengetahui pengaruh pemberian Echinacea dan Minyak ikan 

terhadap derajat inflamasi dan jumlah mikroabses yang terbentuk 

pada ginjal mencit Balb/c yang diinfeksi Listeria monocytogenes. 

 

D. Manfaat Penelitian 

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis 

sebagai berikut : 

1. Memberikan bukti ilmiah mengenai pengaruh pemberian Echinacea 

terhadap gambaran histopatologi ginjal mencit Balb/c yang terinfeksi 

Listeria monocytogenes 

2. Memberikan bukti ilmiah mengenai pengaruh pemberian minyak ikan 

terhadap gambaran histopatologi ginjal mencit Balb/c yang terinfeksi 

Listeria monocytogenes 

3. Memberikan bukti ilmiah mengenai penggunaan Echinacea dan 

minyak  ikan  sebagai makanan tambahan dan memberikan alternatif 

dalam upaya menanggulangi efek negatif berupa penurunan respon 

imunitas seluler akibat infeksi Listeria monocytogenes 

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan studi bagi 

penelitian selanjutnya. 

 


