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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di negara maju maupun berkembang, sepsis masih menjadi masalah 

baik dalam segi morbiditas, mortalitas maupun ekonomi (Gatot, 2008). Sepsis 

menyebabkan kematian sebagian besar didunia ini (Martijn et al., 2004), 

penyebab tertinggi pada pasien di Intensive Care Units (ICU) (Ramon and 

Anand, 2005; Pierre and Thierry, 2003) dan insidennya terus meningkat 

(Oscar et al., 2006; Shahin et al., 2006). Di Amerika, sepsis merupakan 

masalah klinis yang menyebabkan kematian sekitar 1000 orang setiap tahun. 

Penelitian yang dilakukan oleh Angus et al., insiden sepsis di Amerika 

ditemukan 215.000 (33%) kematian dari 751.000 kasus (Daniel, 2007). 

Sedangkan di Indonesia melalui sebuah penelitian yang dilakukan Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.Moewardi Surakarta, ditemukan bahwa 130 

(97%) dari 135 pasien sepsis  dengan  syok sepsis meninggal (Guntur, 2006).  

Sepsis disebabkan oleh bakteri gram negatif, bakteri gram positif, 

jamur, virus, dan parasit (Edwin et al., 2003). Proporsi infeksi yang 

disebabkan bakteri gram negatif antara 30-80% dan bakteri gram positif antara 

6-24% dari jumlah kasus sepsis (Edwin et al., 2003). Lipopolisakarida (LPS) 

merupakan komponen utama membran terluar bakteri gram negatif (Guntur, 

2008).  
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Sepsis dapat mengaktifkan  respon inflamasi sistemik  berupa  

Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) terutama pada usus, paru-

paru, hepar, ginjal, dan organ lainnya serta mengakibatkan syok dan multiple 

organ failure (MOF) atau multiple organ disfunction (MOD) yang 

dihubungkan dengan kerusakan hepatosit  (hepatocyte = HC) dan kematian sel 

akibat nekrosis dan apoptosis yang akan mengakibatkan terjadinya gagal 

hepar (Arul, 2001; Hernomo, 2003). Sepsis dijabarkan sebagai proses 

otodestruktif yang menyebabkan perluasan respons patofisiologi yang normal 

terhadap infeksi, yang melibatkan jaringan yang sebelumnya normal, dan 

menghasilkan multiple organ disfuction syndrome (MODS) (Hernomo, 2003).  

Gagal hepar sendiri merupakan suatu sindroma yang meliputi kelainan 

patologi yang luas, baik dalam masalah reversibilitasnya, maupun dalam 

beratnya kelainan. Bila gagal hepar menjadi berat, secara umum angka 

kematiannya biasanya tinggi. Tanpa pemberian artificial liver, tampaknya 

transplantasi hepar merupakan satu-satunya cara untuk memperbaiki survival 

penderita, bila hepar tidak dapat secepatnya melakukan regenerasi (Hernomo, 

2003).  

Pengobatan sepsis didasarkan pada pemberian antimikroba yang 

adekuat dan support disfungsi organ (Oscar et al., 2006). Kortikosteroid 

merupakan obat-obatan yang sangat banyak dipakai, meskipun masih banyak 

mengundang banyak kontroversi mengenai penggunaan kortikosteroid. 

Penggunaan klinis kortikosteroid adalah sebagai terapi substitusi untuk 

menekan reaksi alergi pada transplantasi,  kelainan-kelainan neoplastik 
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jaringan limfoid sebagai anti inflammasi sehingga diharapkan akan 

menghambat semua proses peradangan  dan mengurangi permeabilitas kapiler 

(Abdul, 2006). 

Penelitian-penelitian terbaru membuktikan bahwa penggunaan 

kortikosteroid dosis tinggi (30 mg/kg methylprednisolone) tidak ada 

manfaatnya pada terapi sepsis dan syok sepsis. Tetapi beberapa penelitian 

baru menunjukkan bahwa pemberian kortikosteroid dosis rendah (40 mg/hari 

methylprednisolone), dosis fisiologis dapat mengembalikan stabilitas 

hemodinamik, perbaikan fungsi organ dan menurunkan mortalitas (I Gede 

Putu et al., 2006; Larosa, 2005). 

Maka dapat disimpulkan bahwa pemakaian kortikosteroid dosis rendah 

diharapkan dapat menekan atau menghambat proses kerusakan-kerusakan 

organ (MOD) khususnya hepar, yang dapat menurunkan mortalitas pada 

penderita sepsis. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Adakah pengaruh kortikosteoid dosis rendah terhadap derajat kerusakan  

   histologi hepar mencit Balb/C model sepsis paparan LPS? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kortikosteroid dosis 

rendah terhadap derajat kerusakan histologi hepar mencit Balb/C model sepsis 

paparan LPS. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis : 

Untuk mengetahui pengaruh kortikosteroid dosis rendah terhadap derajat 

kerusakan histologi hepar pada mencit Balb/C model sepsis paparan 

LPS. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian 

lebih lanjut, khususnya dalam penatalaksanaan sepsis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Sepsis 

Sepsis adalah suatu sindroma klinik sebagai manifestasi proses 

inflamasi imunologik yang terjadi karena adanya respon tubuh (imunitas)  

yang berlebihan terhadap rangsangan produk mikroorganisme (Daniel, 

2007; James et al., 2004), ditandai dengan takipnea (frekuensi respirasi 

lebih dari 20 kali/menit), takikardia (frekuensi jantung lebih dari 100 

kali/menit), hipertermia atau hipotermia (temperatur axilar tubuh lebih dari 

1010 F/38.30C atau 96.10 F/35.6 0 C), leukositosis (> 12.000 sel/mm3) atau 

leukopenia (< 4000 sel/mm3) dengan atau tanpa ditemukannya bakteri 

dalam darah (Edwin et al., 2003; Guntur, 2006). 

Sepsis dapat disebabkan oleh infeksi bakteri gram negatif, seperti 

Pseudomonas auriginosa, klebsiella, enterobakter, E.coli, proteus dengan 

jumlah 70%. Infeksi bakteri gram positif, seperti Stafilokokus aureus, 

stretokokus, pneumokokus dengan jumlah 20-40%. Infeksi jamur dan 

virus, seperti dengue hemorrhagic fever, herpes viruses dengan jumlah 2-

3%. Sisanya oleh Protozoa (malaria falciparum) (Iskandar, 2002). 

Produk yang berperan penting terhadap sepsis adalah LPS (Oscar 

et al., 2006; Edwin et al., 2003), terutama kandungan lipidA merupakan 

endotoksin glikoprotein kompleks, komponen utama membran terluar dari 
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bakteri gram negatif dan dapat menginduksi terjadinya sepsis  yang 

disebabkan bakteri gram negatif (Kristine et al., 2007; Oscar et al., 2006; 

Pierre and Thierry, 2003; Edwin et al., 2003; Levinson and Jawetz, 2003). 

Patofisiologi sepsis sangat kompleks akibat dari interaksi antara proses 

infeksi kuman patogen, inflamasi dan jalur koagulasi (Kristine et al., 

2007) yang dikarakteristikan sebagai ketidakseimbangan antara sitokin 

proinflamasi seperti tumor necrosis factor-α (TNF-α), interleukin-1β (Il-

1β), interleukin-6 (IL-6) dan Interferon-γ (IFNγ) dengan anti-inflamasi 

(interleukin-1 reseptor antagonis (IL-1ra), interleukin-4 (IL-4) dan 

interleukin-10 (IL-10)) endogen (Elena et al., 2006). 

Overproduksi sitokin inflamasi menyebabkan aktivasi respon 

sistemik berupa SIRS terutama pada paru-paru, hepar, ginjal, usus dan 

organ lainnya (Arul, 2001) yang mempengaruhi permeabilitas vaskuler, 

fungsi jantung dan menginduksi perubahan metabolik menyebabkan 

nekrosis jaringan, MOF serta kematian (Elena et al., 2006; Javier et al., 

2005; Arul, 2001). 

Sistem pertahanan innate host terhadap sepsis secara integral 

dihubungkan dengan proses inflamasi dan koagulasi (Kristine et al., 2007). 

LPS endotoksin bakteri gram negatif diikat oleh LPS-binding protein 

(LBP) oleh host . Ikatan LPS-LBP kompleks menuju CD14 reseptor di 

permukaan seluler dan berinteraksi dengan toll-like receptor 4 (TLR4) 

untuk menginduksi nuclear factor κ-B (NFκ-B) sebagai  sinyal dan 
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transkripsi sitokin proinflamasi, chemokin, adhesion dan faktor koagulasi  

(Hongwei et al., 2005; Kristine et al., 2007). 

Penggumpalan darah dapat diaktifkan oleh TNF-α dan endotoksin 

kemudian dinetralkan oleh proses fibrinolisis. Fibrinolisis diaktifkan dua 

tipe plasminogen yaitu tipe urokinase plasminogen activator (uPA) dan 

tipe tissue  plasminogen activator (tPA) yang bisa dihambat oleh 

plasminogen activator inhibitors (PAI-1 and PAI-2) (Kristine et al., 2007).  

Beberapa marker pada sepsis yaitu C-reactive protein (CRP) telah 

digunakan sebagai marker pada infeksi, Procalcitonin (PCT) merupakan 

marker yang sensitif dan spesifik pada sepsis dan LBP (Shahin et al., 

2006). Pengobatan sepsis gram negatif didasarkan pada pemberian 

antimikroba yang adekuat dan support disfungsi organ (Oscar et al., 

2006). Pengobatan supportive standard untuk sepsis terdiri dari support 

ventilasi, Resusitasi volume darah yang adekuat dan aplikasi obat 

vasoaktif, dengan tujuan memelihara pengiriman oksigen yang adekuat 

keseluruh organ dan usus (Jürgen et al., 2006). 

 

2. Kortikosteroid Dosis Rendah 

Kortikosteroid merupakan obat yang sangat banyak dan luas 

dipakai dalam dunia kedokteran. Begitu luasnya penggunaan 

kortikosteroid ini bahkan banyak yang digunakan tidak sesuai dengan 

indikasi maupun dosis dan lama pemberian, seperti pada penggunaan 

kortikosteroid sebagai obat untuk menambah nafsu makan dalam waktu 
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yang lama dan berulang sehingga bisa memberikan efek yang tidak 

diinginkan (Abdul, 2006). 

Untuk menghindari hal tersebut diperlukan pemahaman yang 

mendalam dan benar tentang kortikosteroid baik farmakokinetik, fisiologi 

didalam tubuh maupun akibat-akibat yang bisa terjadi bila menggunakan 

obat tersebut (Abdul, 2006) . 

Kortikosteroid pertama kali dipakai untuk pengobatan pada tahun 

1949 oleh Hence et al untuk pengobatan rheumatoid arthritis. Sejak saat 

tersebut kortikosteroid semakin luas dipakai dan dikembangkan usaha-

usaha untuk membuat senyawa-senyawa glukokortikoid sintetik untuk 

mendapatkan efek glukokortikoid yang lebih besar dengan efek 

mineralokortikoid lebih kecil serta serendah mungkin efek samping   

(Abdul, 2006). 

Penelitian-penelitian terbaru membuktikan bahwa penggunaan 

kortikosteroid dosis tinggi tidak ada manfaatnya pada terapi sepsis dan 

syok sepsis. Apabila diberikan dengan dosis tinggi maka akan terjadi 

penekanan yang hebat pada sitokin-sitokin, terutama sitokin pro-inflamasi 

dan anti-inflamasi sehingga terjadi kematian yang disebabkan oleh imun 

paralysis. Dari hasil penelitian dan tinjauan kepustakaan, pemberian 

kortikosteroid dengan dosis tinggi akan menyebabkan penekanan sitokin 

pro-inflamasi yang berlebihan, sehingga sitokin anti-inflamasi lebih 

dominan dan akan terjadi kerusakan endotel dengan proses Antibodi 

Dependent Celluler Cytotoxicity (ADCC). Beberapa penelitian baru 
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menunjukkan bahwa pemberian kortikosteroid dosis rendah, dosis 

fisiologis dapat mengembalikan stabilitas hemodinamik, perbaikan fungsi 

organ dan menurunkan mortalitas (I Gede Putu et al., 2006; Guntur, 2008).  

Pada pemberian kortikosteroid dosis tinggi akan menyebabkan : 

a. Penekanan pada hypothalamus–pituitary-adrenal (HPA)-axis,  

sehingga sekresi corticosteroid reseptor (CTR) hormon akan 

berkurang. 

b. Supresi pada adrenal sehingga  akan terjadi  absolut adrenal  

insufisiensi,  dengan akibat terjadi  insufisiensi  absolut dari hormon-

hormon  adrenal; misalnya:  adrenalin  dan  noradrenalin  serta 

mineralokortikoid. Sebagai akibatnya akan terjadi kelainan tonus  

pembuluh  darah perifer,  kelainan elektrolit dan metabolisme 

karbohidrat sehingga menstimulasi terjadinya syok septik.  

Penggunaan kortikosteroid dosis rendah, berperan : 

a. Menekan / mengurangi efek sitokin, terutama sitokin proinflamasi 

sehingga terjadi keseimbangan sitokin pro-inflamasi dengan anti-

inflamasi. 

b. Memperbaiki fungsi glandula  adrenal dengan menekan efek sitokin 

yang  berlebihan. 

c. Meningkatkan vasculair tone pembuluh darah perifer. 

d. Mengurangi NO2 dalam plasma darah. 

e. Menurunkan adhesi leukosit ke endhotel 

f. Survival rate meningkat. 

    (Guntur, 2008)   
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Rumus kimia kortikosteroid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Cortisol disentesis dari cholesterol (Bertram, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Struktur kimia dari beberapa glucocorticoid (Bertram, 2002) 
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3. Hepar  

Hepar adalah kelenjar paling besar di dalam tubuh, dengan berat 

1.200 – 1.500 gram. Hepar berada di bagian kanan atas rongga abdomen, 

memenuhi hampir semua hipokondrium kanan dan tepat di bawah 

diafragma. Hepar mempunyai dua lobus utama, lobus kanan jauh lebih 

besar daripada lobus sebelah kiri. Lobus kanan terletak di atas fleksur 

kolik kanan dan ginjal kanan, sedangkan lobus kiri terletak d atas lambung 

(Roger, 2002; Sujono, 2002).  

a. Histologi Hepar 

Hepar terdiri dari sejumlah besar lobulus hepatika yang tampak 

berbentuk heksagonal. Masing-masing berdiameter sekitar 1 mm dan 

mempunyai vena intralobular sentral kecil (tribute vena hepatika). Di 

sekitar tepi lobulus terdapat kanal portal, masing-masing berisi satu 

cabang vena porta (vena interlobular), satu cabang arteri hepatika, dan 

satu duktus empedu kecil. Ketiga struktur ini bersatu dan disebut triad 

porta. Lobulus tersusun atas sel-sel hepar yang merupakan sel-sel 

besar dengan satu atau dua inti dan sitoplasma granular yang halus. 

Sel-sel hepar diatur dalam lapisan-lapisan, satu sel yang tebal, disebut 

lamina hepatik. Lamina ini tersusun tidak teratur untuk membentuk 

dinding dengan jembatan sel hepar yang menghubungkan lamina 

sekitarnya. Di antara lamina terdapat ruang berisi vena-vena kecil 

dengan banyak anastomosis di antaranya dan duktus empedu kecil 

yang disebut kanalikuli (Roger, 2002). 
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b. Sistem Peredaran Darah Hepar 

Di dalam hepar, vena porta membawa darah yang kaya dengan 

bahan makanan dari saluran cerna, dan arteri hepatika membawa darah 

yang kaya oksigen dari system arteri. Arteri dan vena hepatika ini 

bercabang menjadi pembuluh-pembuluh yang lebih kecil membentuk 

jejaring kapiler di antara sel-sel hepar yang membentuk lamina 

hepatika. Jaringan kapiler ini kemudian mengalir ke dalam vena kecil 

di bagian tengah masing-masing lobulus, yang menyuplai vena 

hepatic. Pembuluh-pembuluh ini membawa darah dari kapiler portal 

dan darah yang mengalami dioksigenasi yang telah di bawa ke hepar 

oleh arteri hepatika sebagai darah yang telah dioksigenasi (Roger, 

2002; Sujono, 2002). 

c. Fungsi Hepar 

1) Fungsi hepar sebagai organ keseluruhannya di antaranya : 

a) Ikut mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, karena 

semua cairan dan garam akan melewati hepar sebelum ke-

jaringan  ekstraseluler lainnya. 

b) Hepar  bersifat  sebagai spons  akan ikut  mengatur volume 

darah, misalnya  pada dekompensasio  kordis  kanan  maka  

hepar  akan  membesar. 

c) Sebagai   alat  saringan  (filter).  Semua   makanan   dan  

berbagai macam substansia yang telah diserap oleh intestine 

akan dialirkan ke organ melalui sistema portal.   
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2) Fungsi dari sel-sel hepar dapat dibagi  

a) Fungsi sel epitel diantaranya ialah  

(1) Sebagai pusat  metabolisme  di antaranya  metabolisme  

hidrat arang, protein, lemak, empedu.  

(2) Sebagai alat  penyimpan  vitamin dan bahan makanan  hasil 

metabolisme. Hepar menyimpan bahan makanan tersebut 

tidak hanya  untuk  keperluannya  sendiri  tetapi  untuk 

organ lainnya juga. 

(3) Sebagai  alat  sekresi  untuk keperluan  badan kita; di 

antaranya akan mengeluarkan glukosa, protein, faktor 

koagulasi, enzim, empedu. 

(4) Proses detoksifikasi. 

 

b) Fungsi sel Kupfer sebagai sel endotal mempunyai fungsi   

             sebagai sistem retikulo endotelial. 

(1) Sel ini akan menguraikan Hb menjadi bilirubin. 

(2) Membentuk a – globulin dan immune bodies. 

(3) Sebagai  alat  fagositosis  terhadap  bakteri dan elemen 

korpus-kuler atau makromolekuler. 

 

(Sujono, 2002) 
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Gambaran histologi hepar 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.3. Lobulus Hepar (sedian seksional, potongan melintang). Pulasan:        

                      Hematoksilin-eosin. Pembesaran kuat. (Victor, 2003) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Hepar: Sel Kupffer (sediaan Tinta India). Pulasan: Hematoksilin-eosin.    

                       Pembesaran kuat. (Victor, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Hepar: Kanalikuli Biliaris (sediaan Asam Osmium). Pulasan:  

                       Hematoksilin-eosin. Pembesaran kuat. (Victor, 2003) 
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Gambar 2.6. Mitokondria (merah) dan Tetesan Lemak (biru) di dalam Sel Hepar.    

                       Pulasan: Cara Altmann. Fiksasi dalam cairan Champy. Imersi minyak.  

                       (Victor, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Glikogen di dalam Sel Hepar. Pulasan: Carmine Best. Imersi minyak.  

                      (Victor, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Serat Retikular di dalam Lobulus Hepar. Pulasan: Del Ri Hortega.  

                       Pembesaran kuat. (Victor, 2003) 
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B. Kerangka Pemikiran 

 1. Kerangka Berpikir Konseptual  
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 2.  Kerangka Berpikir Teoritis 

Infeksi polimikroba masuk ke dalam tubuh  mengaktivasi antigen 

presenting cell (APC) mengekspresikan imunomodulator merangsang 

pembentukan IFN-γ, IL-1 dan TNF α merupakan sitokin proinflamatori 

(Ann et al., 2006; Jan et al., 2004; Donglai et al., 2004) menyebabkan 

ketidakseimbangan antara sitokin proinflamasi seperti TNF-α, IL-1β, IL-6 

dan IFNγ dengan anti-inflamasi (interleukin-1 reseptor antagonis (IL-1ra), 

(IL-4) dan (IL-10)) endogen (Elena et al., 2006). Overproduksi sitokin 

inflamasi menyebabkan hiperinflamasi seperti aktivasi respon sistemik 

berupa SIRS terutama pada paru-paru, hepar, ginjal, usus dan organ 

lainnya (Arul, 2001) yang mempengaruhi permeabilitas vaskuler, fungsi 

jantung dan menginduksi perubahan metabolik menyebabkan nekrosis 

jaringan, MOF serta kematian (Elena et al., 2006; Javier et al., 2005; Arul, 

2001).   

Pada keadaan sepsis kadar sitokin inflamasi ini akan meningkat. 

Mediator-mediator tersebut akan menyebabkan reaksi inflamasi. Sel-sel 

radang juga akan muncul pada daerah yang mengalami reaksi inflamasi 

seperti netrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan  monosit. IL-1, IL-6 dan 

TNFα dapat menyebabkan peningkatan adhesi neutrofil terhadap endotel 

yang dapat menyebabkan kerusakan pada endotel tersebut sehingga terjadi 

gangguan vaskuler yang dapat menyebabkan gagal organ multiple (Daniel, 

2007; James, 2005). 
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Kortikosteroid merupakan obat-obatan yang sangat banyak 

dipakai. Penggunaan klinis kortikosteroid adalah sebagai terapi substitusi 

untuk menekan reaksi alergi pada transplantasi,  kelainan-kelainan 

neoplastik jaringan limfoid dan terutama sebagai anti inflammasi sehingga 

diharapkan akan menghambat semua proses peradangan  dan mengurangi 

permeabilitas kapiler yang terjadi karenanya (Abdul, 2006). 

Titik tangkap pemberian kortikosteroid dosis rendah pada sepsis 

adalah menghambat banyak produksi sitokin pro-inflamasi, menghambat 

produksi mediator-mediator inflamasi, vasopressor, menurunkan adhesi 

leukosit ke endhotel dan mengurangi respon inflmasi sistemik. Sehingga 

untuk terjadinya kearah MOD atau MOF seperti kerusakan hepar dapat 

diturunkan. Pada pemberian dengan dosis rendah tidak menyebabkan 

imunoparalysis, tidak mempengaruhi fungsi sistem imun alamiah, 

menyebabkan hemodinamik stabil, dan meningkatkan ‘Survival’ pada 

syok septik (Guntur, 2008). 

C.  Hipotesis 

 Kortikosteroid dosis rendah menurunkan derajat kerusakan histologi 

 hepar mencit Balb/C model sepsis paparan LPS. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini bersifat eksperimental laboratorik dengan post test only 

control group design. 

B. Lokasi penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Histologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Sebelas Maret Surakarta.  

C. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian berupa 54 ekor mencit Balb/C jantan, dengan berat 

kurang lebih 20-35 gram dan berumur 4-6 minggu. Mencit Balb/C diperoleh 

dari Universitas Setia Budi, Surakarta. Bahan makanan mencit digunakan 

pakan mencit BR I. 

D. Teknik Sampling 

 Untuk pengambilan sampel digunakan teknik incidental sampling yaitu 

pemilihan subjek sample dengan individu-individu yang secara kebetulan 

dijumpai ( M. Arief Tq, 2004). Hewan yang akan diuji telah tersedia 54 ekor 

mencit Balb/c, kemudian dibagi menjadi 9 kelompok. Tiap kelompok terdiri 

dari 6 ekor Mencit Balb/c yang dipilih secara acak. Untuk menentukan jumlah 

sampel penelitian, digunakan berdasarkan rumus Federer, yaitu: 

(k-1) (n-1) ≥ 15 

(9-1) (n-1) ≥ 15 

19 
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8 (n-1)       ≥ 15 

(n-1)          ≥ 15/8 

 n               ≥ 2,875 

dibulatkan menjadi n ≥ 3 

Keterangan:  

k = jumlah kelompok penelitian 

n = jumlah sampel penelitian tiap kelompok 

(Purawisastra, 2001) 

Dalam sebuah penelitian jumlah sampel yang digunakan minimal 6. Jadi    

peneliti menggunakan sampel sebanyak 6 ekor mencit.  

E.  Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas  : kortikosteroid dosis rendah 

2. Variabel Terikat   : derajat kerusakan histologi hepar 

3. Variabel Perancu 

a. Dapat dikendalikan 

1) Genetik 

2) Berat badan 

3) Makanan 

4) Umur  

 

b. Tidak dapat dikendalikan 

1) Variasi kepekaan mencit  terhadap suatu zat 
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F.  Skala Variabel 

1. Pemberian kortikosteroid dosis rendah  : skala nominal 

2. Derajat kerusakan histologi hepar       : skala ordinal 

G.  Definisi Operasional Variabel 

1. Pemberian Kortikosteroid Dosis Rendah 

Kortikosteroid dosis rendah yang digunakan adalah methylprednisolone 

dengan dosis 0,05 mg/mencit dua kali sehari secara intraperitoneal. 

2. Derajat kerusakan pada hepar mencit 

Derajat kerusakan hati dilihat dari seberapa luas nekrosis yang 

terjadi dari daerah sentrolobuler. Nekrosis atau kematian sel dapat dilihat 

dari gambaran-gambaran khas pada inti sel. Biasanya inti sel yang mati itu 

menyusut, batasnya tidak teratur, dan berwarna gelap disebut inti piknotik. 

Kemungkinan lain inti dapat hancur dan meninggalkan pecahan-pecahan 

kromatin dalam sel, proses ini disebut karioreksis.  

 Derajat kerusakan sel hati dapat dibagi dalam beberapa grade, 

yaitu: 

Grade 0 : Gambaran histologis sel-sel hati pada daerah  

    sentrolobuler yang normal. 

Grade 1  : Gambaran histologis sel-sel hati yang mengalami  

    nekrosis terbatas di daerah sentrolobuler (Nekrosis 

             terbatas pada zona III hepar). 

Grade 2  : Gambaran histologis sel-sel hati yang mengalami 

                 perluasan nekrosis meliputi daerah sentrolobuler  
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    sampai mencapai zona II pada hepar. 

Grade 3  :  Gambaran histologis sel-sel hati yang mengalami  

    perluasan nekrosis meliputi daerah sentrolobuler  

 sampai pertengahan dari daerah trial portal (Nekrosis  

 mencapai zona I pada hepar). 

(Wongnawa et al., 2006)  

 

H. Pembuatan Sepsis pada Mencit 

Untuk membuat mencit sepsis maka diinjeksi secara intraperitoneal 

dengan LPS dosis kecil yaitu 0,1 mg/mencit (Wang et al., 2006). 

I. Rancangan Penelitian 
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Gambar 3.1. Skema Rancangan Penelitian 
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Keterangan : 

S   :  Jumlah mencit yang digunakan 
K  :  Kelompok kontrol negatif 
L  :  Kelompok  perlakuan  dengan   pemberian  LPS  0,1  mg/mencit/intra- 
         peritonial 
L1 :  Kelompok   perlakuan  dengan   pemberian  LPS  0,1  mg/mencit/intra- 
         peritonial, dikorbankan pada hari ke-1 
L2 :  Kelompok  perlakuan  dengan   pemberian  LPS   0,1 mg/mencit/intra-    

                  peritonial, dikorbankan pada hari ke-3 
L3 :  Kelompok  perlakuan  dengan   pemberian  LPS   0,1 mg/mencit/intra-     

                  peritonial, dikorbankan pada hari ke-5 
L4  :  Kelompok perlakuan   dengan   pemberian  LPS   0,1 mg/mencit/intra-     

                  peritonial, dikorbankan pada hari ke-7 
 
 

St   :  Kelompok  perlakuan  dengan   pemberian  LPS  0,1 mg/mencit/intra- 
          peritonial   dan  kortikosteroid  dosis  rendah   0,05  mg/mencit/intra- 
          peritonial 
St1 :  Kelompok  perlakuan  dengan  pemberian   LPS  0,1 mg/mencit/intra-  
          peritonial  dan   kortikosteroid  dosis  rendah    0,05  mg/mencit/intra- 
          peritonial pada hari ke-0                 
St2 :  Kelompok  perlakuan  dengan  pemberian   LPS  0,1 mg/mencit/intra-                                      

                  peritonial   dan  kortikosteroid  dosis  rendah    0,05  mg/mencit/intra- 
       peritonial 2x sehari  pada hari ke 0-2 
St3 :  Kelompok  perlakuan dengan  pemberian    LPS  0,1 mg/mencit/intra-                                             
          peritonial  dan  kortikosteroid  dosis   rendah    0,05  mg/mencit/intra- 
          peritonial 2x sehari pada hari ke 0-4 
St4 : Kelompok  perlakuan  dengan  pemberian   LPS  0,1    mg/mencit/intra-                                       
         peritonial   dan   kortikosteroid  dosis rendah      0,05  mg/mencit/intra- 

                 peritonial 2x sehari pada hari ke 0-6 
 

G    : Grading kerusakan kelompok kontrol 
G1  : Grading kerusakan kelompok L1  
G2  : Grading kerusakan kelompok L2  
G3  : Grading kerusakan kelompok L3  
G4  : Grading kerusakan kelompok L4  
G5  : Grading kerusakan kelompok St1  
G6  : Grading kerusakan kelompok St2 
G7  : Grading kerusakan kelompok St3  
G8  : Grading kerusakan kelompok St4 
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J. Instrumentasi Penelitian 

1. Alat penelitian 

a. kandang hewan percobaan (30x38x15 cm3) 

b. timbangan hewan Camry 

c. timbangan listrik Mettler Toledo 

d. spuit injeksi 1cc 

e. pipet ukur 1ml 

f. labu takar 5ml 

g. beaker glass 5ml 

h. mikroskop cahaya Olympus 

i. alat-alat pembuatan preparat histologis, antara lain gelas objek 

j. alat bedah minor 

2. Bahan penelitian 

a. Bahan Perlakuan : Kortikosteroid (methylprednisolone) dosis rendah, 

Aqua bides, Lipopolisakarida (LPS), Phosphate-Buffered Saline 

(PBS), Aquades, Hewan uji (54 ekor Mencit Balb/C), Makanan 

hewan uji (pellet), dan minuman hewan uji (air pam). 

b. Bahan Pembuatan Preparat : Organ hepar mencit setelah perlakuan 

dan kontrol, formalin 10%, alkohol bertingkat (60%, 70%, 80% dan 

96%), toluol, xylol, parafin, pewarna Hematoksilin dan Eosin, 

Aquades. 
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K. Penentuan Dosis 

1. Lipopolisakarida (LPS) 

LPS (E. coli) yang diperoleh dari Sigma Aldrich (Deisenhofen, Germany) 

sebanyak 10 mg dilarutkan ke dalam 10 ml Phosphate-Buffered Saline 

(PBS). Untuk uji sistem imunitas dilakukan inokulasi secara 

intraperitoneal dengan LPS dosis 0,1 mg/mencit (Wang et al., 2006) 

sehingga dosis yang diinjeksikan per mencit yaitu 0,1 ml intraperitonial. 

2. Kortikosteroid dosis rendah 

Dosis rendah Methylprednisolone per hari pada manusia sebesar 40 mg 

(Knoben dan Anderson, 1988). 

Dosis obat pada mencit 0,0026 x dosis pada  manusia (Suhardjono,     

1995). 

Dosis rendah Methylprednisolone pada mencit = 0,0026 x 40 mg 

                = 0,10 mg/mencit 

Methylprednisolone sebanyak 125 mg dilarutkan ke dalam 125 ml aqua 

bides sehingga dosis yang diinjeksikan per Mencit Balb/c yaitu 0,05 ml/i.p 

dua kali sehari. 

L. Cara Kerja 

1. Sebelum perlakuan 

a. Hewan uji diadaptasi dengan kondisi laboratorium tempat penelitian 

dilakukan selama kurang lebih 1 minggu. 

b. Hewan uji dikelompokkan secara acak menjadi 9 kelompok. Masing-

masing kelompok terdiri dari 6 ekor Mencit Balb/C.  
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2. Pemberian perlakuan 

Sejak hari ke-0 sampai dengan hari ke-7, diberi diet standar seluruh 

kelompok. 

Pada hari ke-0 kelompok St1, L1, St2, L2, St3, L3, St4, L4 diinjeksikan 

LPS 0,1 ml/intraperitonial.  

Pada hari ke-0 kelompok St1 diinjeksikan kortikosteroid dengan dosis 0,05 

ml/intraperitonial. 

Pada hari ke-0 sampai ke-2 kelompok St2 diinjeksikan kortikosteroid 

dengan dosis 0,05 ml/intraperitonial dua kali sehari. 

Pada hari ke-0 sampai ke-4 kelompok St3 diinjeksikan kortikosteroid 

dengan dosis 0,05 ml/intraperitonial dua kali sehari. 

Pada hari ke-0 sampai ke-6 kelompok St4 diinjeksikan kortikosteroid 

dengan dosis 0,05 ml/intraperitonial dua kali sehari. 

Pada hari ke-1 mencit dikorbankan dan dilakukan pengambilan organ 

hepar dari kelompok St1 dan L1. 

Pada hari ke-3 mencit dikorbankan dan dilakukan pengambilan organ 

hepar dari kelompok St2 dan L2. 

Pada hari ke-5 mencit dikorbankan dan dilakukan pengambilan organ 

hepar dari kelompok St3 dan L3. 

Pada hari ke-7 mencit dikorbankan dan dilakukan pengambilan organ 

hepar dari kelompok St4 dan L4. 

Pada hari ke-7 mencit dikorbankan dan dilakukan pengambilan organ 

hepar dari kelompok kontrol. 
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3. Setelah perlakuan 

Mencit yang dikorbankan lalu diambil heparnya, kemudian dibuat preparat 

dengan pengecatan Hematoksilin Eosin (HE). Setelah itu dilihat gambaran 

histologisnya dan ditentukan derajat kerusakannya. 

 

M. Alur Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mencit Balb/C  
54 ekor 

Kontrol  (K) 
6 ekor mencit Balb/C 

Sepsis 
LPS  0,1 ml/intraperitonial 

48 ekor mencit Balb/C 

Diberi kortikosteroid 
2 x sehari 0,05 ml/intraperitonial 

24 ekor mencit Balb/C 

Tanpa kortikosteroid 
24 ekor mencit Balb/C 

Diambil 
organ 

heparnya 
pada hari 

ke-7 
6 mencit 

Diambil heparnya dan dilakukan grading kerusakan 

Diambil 
organ 

heparnya 
pada hari 

ke-1 
6 mencit 

Diambil 
organ 

heparnya 
pada hari  

ke-3 
6 mencit 

 

Diambil 
organ 

heparnya 
pada hari  

ke-5 
6 mencit 

 

Diambil 
organ 

heparnya 
pada hari  

ke-7 
6 mencit 
 
 

Diambil 
organ 

heparnya 
pada hari 

ke-1 
6 mencit 

Diambil 
organ 

heparnya 
pada hari  

ke-3 
6 mencit 

 

Diambil 
organ 

heparnya 
pada hari  

ke-5 
6 mencit 

 

Diambil 
organ 

heparnya 
pada hari  

ke-7 
6 mencit 
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N. Analisis Data 

  Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan 

menggunakan uji Krusskal-Wallis dan dilanjutkan dengan Mann-Whitney. 

1. Uji statistik Krusskal-Wallis, untuk mengetahui adanya perbedaan dalam 

seluruh kelompok populasi.  

2. Uji statistik Mann-Whitney, untuk mengetahui letak adanya perbedaan 

dalam populasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Kinetik Pengaruh Kortikosteroid Dosis Rendah terhadap Derajat Kerusakan 
Histologi Hepar. 
 

Pada penelitian ini kelompok kontrol menunjukkan kerusakan histologi 

hepar  pada derajat 0 s/d 1 (gambar 4.1).  

  

Gambar 4.1. Gambaran Kerusakan pada histologi hepar mencit Balb/C  
                      kelompok kontrol menggunakan pengecatan HE, dengan 

pembesaran 1000x. 
a. Grade 0.  
b. Grade 1.  

 

Pemaparan LPS mampu meningkatkan kerusakan histologi hepar mencit 

dari derajat 1 s/d 3. Hal ini mulai terlihat pada hari ke-3 (gambar 4.2), terjadi 

peningkatan  derajat  kerusakan  histologi  hepar  yang berbeda secara bermakna 

(p =0.018) dibandingkan kelompok mencit kontrol dengan sepsis pada hari ke-1 

(p=0.093) (tabel 4.2) dan kerusakan histologi hepar mencapai puncaknya pada 

hari ke-7 (tabel 4.1).  

 

a. b. 
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Gambar 4.2.  Gambaran kerusakan histologi hepar mencit Balb/C kelompok 

sepsis hari ke-3 menggunakan pengecatan HE, dengan pembesaran  
1000x.  
a. Grade 1.  
b. Grade 2.  

 

Pada hari ke-7, kelompok LPS terlihat 83,3% berada pada kerusakan 

histologi hepar derajat 3 (gambar 4.3). 

   

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.3.  Gambaran kerusakan histologi hepar mencit Balb/C kelompok 

  sepsis hari ke-7 menggunakan pengecatan HE, dengan 
  pembesaran 1000x. 
  a. Grade 2.  

   b. Grade 3.  
 

 

a. b. 

a. b. 
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Pemberian kortikosteroid dosis rendah pada mencit model sepsis, pada 

hari ke-1 66,7% memperlihatkan derajat kerusakan histologi hepar derajat 3  

(gambar 4.4).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4. Gambaran kerusakan histologi hepar mencit Balb/C kelompok 

steroid dosis rendah hari ke-1 menggunakan pengecatan HE, 
dengan pembesaran 1000x.  
a. Grade 2.  
b. Grade 3.  

 

Hasil ini berbeda dengan kelompok sepsis pada hari yang sama 

menunjukkan 83,3% kerusakan histologi hepar berada pada derajat 1 (tabel 4.1), 

dan secara statistik terdapat perbedaan bermakna (p =0.002) (tabel 4.2).  

Perbedaan derajat kerusakan histologi hepar mencit pada masing-masing 

kelompok dapat dilihat pada tabel 4.1 dan gambar 4.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. b. 
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Tabel 4.1. Efek kortikosteroid dosis rendah terhadap derajat kerusakan histologi    
hepar yang diukur hari  ke-1, -3, -5, dan -7 pada mencit Balb/C model 
sepsis. 

 
Derajat Kerusakan Hepar 

0 1 2 3 

Kelompok 
Hewan coba 

Jumlah 
(%) 

Jumlah 
(%) 

Jumlah 
(%) 

Jumlah 
(%) 

Kontrol (n=6) 4 (66.7) 2 (33.3) - - 
LPS (n=6) 
hari ke-1 1 (16.7) 5 (83.3) - - 
hari ke-3 - 5 (83.3) 1 (16.7) - 
hari ke-5 - 1 (16.7) 3 (50.0) 2 (33.3) 
hari ke-7 - - 1 (16.7) 5 (83.3) 
LPS + Steroid dosis rendah (n=6) 
hari ke-1 - - 2 (33.3) 4 (66.7) 
hari ke-3 - 3 (50.0) 2 (33.3) 1 (16.7) 
hari ke-5 4 (66.7) 2 (33.3) - - 
hari ke-7 2 (33.3) 4 (66.7) - - 
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Gambar 4.5. Persentase efek kortikosteroid dosis rendah terhadap derajat 

kerusakan hepar yang diukur hari ke-1, -3, -5, dan -7 pada mencit 
Balb/C model sepsis. 
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Pemberian kortikosteroid dosis rendah mulai memperlihatkan perbaikan 

derajat histologi hepar pada hari ketiga meskipun dibandingkan dengan kelompok 

sepsis pada hari ketiga belum bermakna (p = 0,211). Pemberian kortikosteroid 

dosis rendah memperlihatkan perbaikan pada titik puncak hari kelima. Hasil 

penelitian ini memperlihatkan perbedaan yang bermakna dibandingkan kelompok 

sepsis tanpa kortikosteroid, yaitu masing-masing hari ke-5 (p =0.005), dan hari 

ke-7 (p =0.002)  (tabel 4.2) 

Tabel 4.2. Hasil uji Mann-Whitney antar kelompok pada hari ke-1, -3, -5, dan -7 
pasca perlakuan. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari perlakuan Kelompok hewan coba Sig. 

Sepsis .093 
Kontrol 

Sepsis+Steroid .003 
Pertama 

Sepsis Sepsis+Steroid .002 
Ketiga Sepsis Sepsis+Steroid .211 
Kelima Sepsis Sepsis+Steroid .005 
Ketujuh Sepsis Sepsis+Steroid .002 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan kelompok kontrol terdapat kerusakan 

hepar derajat 1 (33.3%), namun demikian 66.7% diantaranya dalam kondisi 

normal. Pemaparan LPS pada hari pertama telah memperlihatkan terjadinya 

peningkatan derajat kerusakan hepar pada grade 1 (Tabel 4.1). Hal ini sesuai 

dengan pendapat Oscar et al., (2006) yang menyatakan bahwa LPS adalah 

endotoksin yang merupakan komponen penting dari membran luar bakteri gram 

negatif dan dapat menginduksi terjadinya sepsis. Hal ini terjadi karena LPS akan 

menyebabkan aktivasi NF-κB. NF-κB berperan dalam mengendalikan aktivasi 

sejumlah gen yang terlibat dalam pertumbuhan, diferensiasi, respon imunitas, 

inflamasi, dan kelangsungan hidup dari sel.  

Proses inflamasi ini akan terus berlanjut dengan bertambahnya waktu, 

sehingga semakin terjadi peningkatan derajat kerusakan histologi hepar (tabel 

4.1). Overproduksi sitokin inflamasi menyebabkan aktivasi respon sistemik 

berupa SIRS terutama pada paru-paru, hepar, ginjal, usus dan organ lainnya (Arul, 

2001) yang mempengaruhi permeabilitas vaskuler, fungsi jantung dan 

menginduksi perubahan metabolik menyebabkan nekrosis jaringan, MOF serta 

kematian (Elena et al., 2006; Javier et al., 2005; Arul, 2001). 

Perkembangan terapi dengan obat-obatan akan berdampak secara 

mendasar pada morbiditas dan mortalitas sepsis. Pemberian kortikosteroid dosis 

rendah pada hari pertama belum menunjukkan efek perubahan derajat kerusakan 

34 
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histologi hepar (tabel 4.2). Perubahan mulai terlihat pada hari ketiga dan pada hari 

kelima memperlihatkan perubahan yang bermakna. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian kortikosteroid dosis 

rendah mampu memberikan efek penekanan derajat kerusakan histologi hepar 

pada sepis tahap awal, dengan bertambahnya waktu sepsis terlihat semakin kurang 

efektif  (tabel 4.1 dan gambar 4.5). Beberapa penelitian baru menunjukkan bahwa 

pemberian kortikosteroid dosis rendah, dosis fisiologis dapat mengembalikan 

stabilitas hemodinamik, perbaikan fungsi organ dan menurunkan mortalitas         

(I Gede Putu et al., 2006; Guntur, 2008).  

Kortikosteroid merupakan obat-obatan yang sangat banyak dipakai, 

meskipun masih banyak mengundang banyak kontroversi mengenai penggunaan 

kortikosteroid. Penggunaan klinis kortikosteroid adalah sebagai terapi substitusi 

untuk menekan reaksi alergi pada transplantasi,  kelainan-kelainan neoplastik 

jaringan limfoid sebagai anti inflammasi sehingga diharapkan akan menghambat 

semua proses peradangan  dan mengurangi permeabilitas kapiler (Abdul, 2006). 

Titik tangkap pemberian kortikosteroid dosis rendah, berperan untuk 

menekan/mengurangi efek sitokin, terutama sitokin pro inflamasi sehingga terjadi 

keseimbangan sitokin pro-inflamasi dengan anti inflamasi, menghambat produksi 

mediator-mediator inflamasi seperti cyclooksigenase 2, juga dapat mengurangi 

respon inflamasi sistemik, vasopressor, serta menurunkan adhesi leukosit ke 

endhotel, dan Survival rate meningkat (Guntur, 2008). 
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                                   BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Kortikosteroid dosis rendah menurunkan derajat kerusakan histologi 

hepar mencit Balb/C model sepsis paparan lipopolisakarida. 

 

B. Saran 

Dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinetik penggunaan 

kortikosteroid dosis rendah pada sepsis tahap awal dan lanjut. 
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