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Pendahuluan
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara

yang mempunyai keanekaragaman hayati terbesar
di dunia. Salah satu keunggulan keanekaragaman
hayati ini adalah tanaman yang berkhasiat sebagai
obat. Dari sekitar 250.000-750.000 jenis tanaman
yang tersebar di seluruh nusantara, hanya 1% yang
dimanfaatkan untuk kesehatan1 dan baru sekitar
180 spesies yang telah digunakan untuk berbagai
keperluan industri obat, jamu, serta beberapa
spesies saja yang telah dibudidaya secara intensif. 2

Salah satu tanaman obat yang berpotensi
dimanfaatkan adalah, Eurycoma longifolia, Jack.
Tanaman ini dikenal dengan nama tongkat ali di
Malaysia dan pasak bumi di Indonesia, merupakan
jenis tanaman semak yang tumbuh di Malaysia,
Burma, Indochina, Thailand, Sumatra, Borneo, dan
Filipina.3 Eurycoma longifolia, Jack. secara
tradisional digunakan sebagai obat afrodisiak dan
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Abstrak
Pasak bumi (Eurycoma longifolia, Jack.), telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat

tradisional. Sebelum diujikan pada manusia, perlu dilakukan uji toksisitas pada hewan coba untuk
mengetahui keamanannya. Efek tanaman tersebut terhadap gambaran histopatologi hepar, paru, dan
ginjal pada hewan coba merupakan bagian  dari uji toksisitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
gambaran histopatologi hepar, paru, dan ginjal mencit Swiss setelah diberi dosis tunggal ekstrak terstandar
akar pasak bumi. Enam puluh ekor mencit Swiss jantan dan betina dibagi menjadi 6 kelompok, tiap
kelompok terdiri atas 5 jantan dan 5 betina. Kelompok I-V diberi ekstrak terstandar akar pasak bumi
dengan dosis tunggal berturut-turut 24, 120, 600, 3000, 15000 mg/kgBB. Kelompok VI sebagai kontrol
diberi akuades.  Pada hari ke-15 mencit dikorbankan. Hepar, paru dan ginjal diambil untuk pemeriksaan
mikroskopis dengan pengecatan Hematoksilin Eosin. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan
gambaran histopatologi berupa radang, degenerasi, nekrosis, dan kongesti pada hepar, paru dan ginjal
setelah diberi ekstrak terstandar akar pasak  bumi dosis tinggi sebesar 3000mg/kgBB dan 15000mg/
kgBB. Sebagai kesimpulan, dosis tunggal  3000 mg/kgBB dan 15000mg/kgBB ekstrak terstandar akar
pasak bumi dapat menyebabkan radang, degenerasi, nekrosis, dan kongesti hepar, paru dan ginjal
mencit Swiss.

Kata Kunci: Eurycoma longifolia, Jack.; hepar, histopatologi, paru, ginjal

untuk meningkatkan kesehatan tubuh.4 Tanaman
ini juga digunakan untuk pengobatan malaria,
demam persisten, disentri, pembengkakan kelenjar,
perdarahan, edema, hipertensi, luka dan ulkus
sifilis.5,6

Penggunaan obat tradisional tidak selamanya
aman tanpa efek negatif. Tanaman obat telah diteliti
dapat menyebabkan berbagai perubahan pada
organ tubuh hewan coba misalnya degenerasi,
nekrosis, perdarahan, dan inflamasi. Hepar, paru,
dan ginjal diperkirakan merupakan organ dalam
penting yang berperan pada metabolisme tanaman
obat7, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang
efek suatu tanaman obat pada organ-organ
tersebut. Organ hepar menjadi target sasaran
toksisitas suatu senyawa uji, dikarenakan fungsinya
sebagai organ absorbsi senyawa kimia, tempat
biotransformasi metabolisme senyawa toksik, dan
sebagai rute eksresi dan eliminasi utama dari
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xenobiotik. Ginjal merupakan salah satu organ tar-
get efek toksik dikarenakan sejumlah besar cairan
ditransfer bersamaan dengan eliminasi dari produk
buangan, cairan tubuh, dan xenobiotik. Paru
berperan dalam proses pernapasan dapat terjadi
toksisitas yang disebabkan bahan kimia di udara
sehingga dapat menyebabkan kerusakan epitel dan
jaringan.7

Pada tahap pengembangan obat, sebelum
tanaman obat diujikan pada manusia, perlu
dilakukan uji toksisitas pada hewan coba untuk
mengetahui keamanannya.8 Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui gambaran histopatologi hepar,
paru, dan ginjal mencit Swiss setelah  pemberian
dosis tunggal ekstrak terstandar akar pasak bumi.

Metode
Bahan

Ekstrak terstandar akar pasak bumi yang
mengandung eurikumanon 2% dibeli di Java Plant,
Karanganyar, Jawa Tengah. Formalin dan pewarna
Hematoksilin Eosin diperoleh dari Merck.

Hewan coba
Penelitian dilakukan pada 60 ekor mencit Swiss

(30 jantan dan 30 betina) dengan berat badan 20g
+ 5g. Mencit diperoleh dari Bagian Farmakologi
dan Terapi Fakultas Kedokteran UGM. Mencit
dipelihara dalam ruangan dengan siklus gelap dan
terang sekitar 12 jam, kelembapan 70%, suhu sekitar
26°C dengan ventilasi cukup. Mencit dimasukkan
dalam kandang sebanyak 5 ekor per kandang
dengan jenis kelamin sama. Makanan dan minuman
diberikan ad libitum. Penelitian dilakukan setelah
mendapat surat keterangan kelaikan etik dari komisi
etik penelitian kesehatan dan kedokteran Fakultas
Kedokteran UGM.

Cara Penelitian
Mencit terbagi atas 6 kelompok. Kelompok I-

V diberi ekstrak terstandar secara oral dengan dosis
masing-masing berturut-turut 24, 120, 600, 3000,
dan 15000mg/kgBB. Dosis 15000 mg/kgBB ini
merupakan dosis terbesar yang dapat diberikan
pada mencit, yang diketahui dengan uji
pendahuluan. Kelompok VI sebagai kontrol diberi

akuades 50mL/kgBB. Bahan uji atau akuades
diberikan satu kali sebagai dosis tunggal. Mencit
diamati selama 24 jam pertama dan dilanjutkan
selama 14 hari.

Tiap hewan uji dilakukan pemeriksaan secara
mikroskopis pada (hepar, ginjal, dan paru-paru)
terhadap hewan yang mati dalam 24 jam pertama,
maupun hewan yang tetap hidup sampai hari ke-
15. Organ yang diambil difiksasi dengan larutan
formalin 10% dan pengecatan dengan Hematoksilin
Eosin (HE). Perubahan histopatologi yang diperiksa
adalah proses inflamasi, degenerasi, nekrosis, dan
kongesti. Hubungan antara dosis dengan derajat
kerusakan seluler dan radang dianalisis dengan
analisis uji non-parametrik, Pearson Chi-Square Test.

Hasil
Gambaran Histopatologi Hepar

Perubahan gambaran histopatologi hepar
setelah pemberian ekstrak akar pasak bumi adalah
radang, nekrosis, kongesti, dan perlemakan.
Radang pada hepar memperlihatkan adanya
infiltrat limfosit dan leukosit polimorfonuklear yang
terlokalisasi di sekitar vena porta hepar mencit
menunjukkan radang hepar ringan (Gambar 1a)
maupun tersebar merata dari vena porta sampai
ke vena sentralis yang menunjukkan radang hepar
berat (Gambar 1b).

Pada pengamatan kualitatif terhadap nekrosis
hepar yang memperlihatkan adanya daerah yang
mengalami kematian jaringan di daerah asiner 3
atau daerah terdekat vena sentralis yang
menunjukkan nekrosis hepar ringan (Gambar 2a).
Daerah yang mengalami kematian jaringan secara
difus dan atau mengelompok pada hepar
menunjukkan nekrosis hepar berat (Gambar 2b).

Pada pengamatan kualitatif terhadap kongesti
hepar memperlihatkan adanya pelebaran
pembuluh darah ringan di dalam sinusoid hepar
yang menunjukkan kongesti hepar ringan (Gambar
3a). Pelebaran dan perdarahan berlebihan (>50%)
di dalam sinusoid hepar menunjukkan kongesti
hepar berat (Gambar 3b). Pada pengamatan
kualitatif perlemakan hepar memperlihatkan adanya
lemak pada jaringan hepar dalam bentuk vakuola
lemak (Gambar 4).
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Gambar 1. Gambaran mikroskopis hepar mencit yang diberi ekstrak terstandar akar pasak
bumi 120mg/kgBB, yang mengalami radang ringan. Inf iltrat sel radang
terlokalisasi di sekitar porta hepatis (a). Mencit yang diberi 600mg/kgBB, yang
mengalami radang berat. Infiltrat sel radang tersebar dari porta hepatis sampai
vena sentralis (b). Pembesaran 100x, Pewarnaan Hematoksilin Eosin.

Gambar 2. Gambaran mikroskopis hepar mencit yang diberi ekstrak tertandar akar pasak
bumi dengan dosis 120 mg/kgBB yang menunjukkan radang ringan, nekrosis
terjadi di area asiner 3 atau terdekat dengan vena sentralis (a). Mencit yang diberi
600 mg/kgBB menunjukkan nekrosis berat, terjadi secara mengelompok dan atau
difus pada hepar (b). Pembesaran 100x, pewarnaan Hematoksilin Eosin.

Gambar 3. Gambaran mikroskopis hepar mencit yang diberi ekstrak terstandar akar pasak
bumi dengan dosis 120 mg/kgBB,  yang mengalami kongesti ringan.  Pelebaran
pembuluh darah ringan dalam sinusoid hepar (a). Mencit yang diberi 15000mg/
kgBB mengalami kongesti berat, tampak pelebaran pembuluh darah dan
perdarahan berlebihan (>50%) dalam sinusoid hepar (b). Pembesaran 40x,
pewarnaan Hematoksilin Eosin.
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Gambar 4. Gambaran mikroskopis hepar mencit yang diberi
ekstrak terstandar akar pasak bumi dosis 600mg/
kgBB, yang mengalami perlemakan, tampak
sebagai vakuola-vakuola kosong pada sitoplasma
sel hepar. Pembesaran 100x, pewarnaan
Hematoksilin Eosin

Tabel 1. Hasil pemeriksaan hepar mencit setelah pemberian ekstrak terstandar akar
pasak bumi sebagai dosis tunggal.

Abnormalitas berupa radang, nekrosis,
kongesti, dan perlemakan sudah mulai terlihat pada
kelompok mencit yang diberi ekstrak terstandar
akar pasak bumi dengan dosis terendah 24mg/
kgBB,  bahkan terjadi pada kelompok VI (kontrol).
Peningkatan dosis akar pasak bumi mempengaruhi
tingkat radang, nekrosis, kongesti, dan perlemakan
pada hepar. Semakin tinggi dosis, semakin  tinggi
persentase abnormalitas histopatologi hepar
derajat berat yang terjadi.  Penurunan dosis diikuti
dengan penurunan persentase abnormalitas
histopatologi hepar. Kelompok IV dan V yang diberi
ekstrak 3000mg/kgBB dan 15000mg/kgBB
menunjukkan perubahan gambaran histopatologi
derajat berat terbanyak dibandingkan kelompok
lainnya.  Pada kelompok IV dan V, 30% mencit

mengalami radang berat dan sisanya mengalami
radang ringan. Penurunan dosis diikuti dengan
penurunan persentase radang berat dan ringan
pada hepar (Tabel 1).

Perubahan nekrosis pada hepatosit juga terjadi
pada mencit kelompok dosis I (24mg/kgBB) sampai
dosis V (15000mg/kgBB). Semakin tinggi dosis,
semakin banyak mencit dengan nekrosis berat.
Pada kelompok IV, 50% mencit mengalami nekrosis
berat dan pada kelompok V, 90% mencit
mengalami nekrosis berat. Penurunan dosis diikuti
dengan penurunan persentase nekrosis berat dan
ringan pada hepar (Tabel 1).

Dari hasil penelitian, didapatkan adanya
gambaran kongesti pada sinusoid hepar yang
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Gambar 5. Gambaran mikroskopis ginjal mencit yang diberi ekstrak terstandar akar pasak
bumi 24mg/kgBB, yang mengalami radang ringan. Infiltrat sel radang terlokalisasi
di sekitar glomerulus ginjal dan sedikit pada tubulus ginjal (a). Mencit yang
diberi 15000mg/kgBB mengalami radang berat, infiltrat sel radang tersebar
sampai tubulus ginjal  (b). Pembesaran 100x, pewarnaan Hematoksilin Eosin.

biasanya terjadi pada area sentralis. Perubahan
kongesti pada hepatosit juga terjadi pada mencit
kelompok dosis I (24mg/kgBB) sampai dosis V
(15000mg/kgBB). Semakin tinggi dosis, semakin
banyak mencit dengan kongesti berat. Pada
kelompok IV, 40% mencit mengalami kongesti
berat dan pada kelompok V, 70% mencit
mengalami kongesti berat. Penurunan dosis diikuti
dengan penurunan persentase kongesti berat dan
ringan pada hepar (Tabel 1).

Perlemakan hepar juga terjadi pada mencit
kelompok dosis I (24mg/kgBB) sampai dosis V
(15000mg/kgBB). Hasil Pearson Chi-Square Test
menunjukkan bahwa mencit yang mengalami
perlemakan hepar pada kelompok III, IV dan V yang

diberi ekstrak masing-masing 600mg/kgBB,
3000mg/kgBB, dan 15000mg/kgBB lebih banyak
(p<0,05) dibandingkan kelompok kontrol.

Gambaran Histopatologi Ginjal
Indikator perubahan gambaran histopatologi

ginjal berupa radang, degenerasi albumin, dan
kongesti. Pengamatan deskriptif kualitatif pada
radang ginjal memperlihatkan adanya infiltrasi sel
limfosit dan neutrofil yang terlokalisasi di sekitar
glomerulus ginjal mencit yang menunjukkan
radang ginjal ringan (Gambar 5a). Infiltrasi sel
limfosit dan neutrofil yang difus dan menyebar
sampai tubulus ginjal menunjukkan radang ginjal
berat (Gambar 5b).

Pada pengamatan kualitatif terhadap
degenerasi albumin ginjal memperlihatkan adanya
inti sel nukleus jernih dengan sitoplasma granular
terlokalisasi atau difus di tubulus ginjal menunjukkan
degenerasi albumin ginjal (Gambar 6). Pada
pengamatan kualitatif terhadap kongesti ginjal

memperlihatkan adanya pelebaran pembuluh darah
ringan di dalam tubulus ginjal yang menunjukkan
kongesti ginjal ringan (Gambar 7a). Pelebaran dan
perdarahan berlebihan (>50%) di dalam tubulus
ginjal menunjukkan kongesti ginjal berat (Gambar
7b).
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Gambar 6. Gambaran mikroskopis ginjal mencit yang diberi ekstrak
terstandar akar pasak bumi dosis 24mg/kgBB yang
mengalami degenerasi albumin. Sel epitel tubulus
membesar, menonjol ke lumen, inti sel nukleus jernih
dengan sitoplama granular (pembesaran 200x,
pewarnaan Hematoksilin Eosin).

Abnormalitas radang, albumin, dan kongesti
sudah mulai terlihat pada kelompok mencit dengan
pemberian dosis terendah yaitu (24mg/kgBB)
bahkan terjadi pada kelompok VI (kontrol). Semakin
tinggi dosis, semakin tinggi persentase abnormali-
tas histopatologi  derajat berat hepar yang terjadi.
Penurunan dosis diikuti dengan penurunan persen-

Gambar 7. Gambaran mikroskopis ginjal mencit yang diberi ekstrak terstandar akar
pasak bumi dosis 24mg/kgBB, yang mengalami kongesti ringan, tampak
pelebaran pembuluh darah ringan di antara tubulus ginjal (a). Mencit
yang diberi 3000mg/kgBB mengalami kongesti berat, tampak pelebaran
pembuluh darah dan perdarahan berlebihan (>50%) di antara tubulus
ginjal (b). Pembesaran 100x, pewarnaan Hematoksilin Eosin.

tase abnormalitas histopatologi ginjal. Kelompok
IV dan V menunjukkan perubahan gambaran
histopatologi derajat berat terbanyak dibandingkan
kelompok lainnya.  Semakin tinggi dosis, semakin
banyak mencit dengan radang berat. Pada
kelompok III, IV, V berturut turut 43%, 70%, dan
60% mencit mengalami radang berat (Tabel  2).

Degenerasi albumin terjadi pada ginjal mencit
kelompok yang diberi ekstrak dosis I (24mg/kgBB)
sampai dosis V (15000mg/kgBB). Hasil Pearson Chi-
Square Test menunjukkan bahwa pada kelompok

yang diberi ekstrak dengan dosis masing-masing
600, 3000, dan 15000 mg/kgBB lebih banyak
(p<0,05) mencit yang mengalami degenerasi al-
bumin dibandingkan kontrol tanpa ekstrak.
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Tabel 2. Hasil pemeriksaan histopatologi ginjal mencit (radang, degenerasi albu-
min, dan kongesti) setelah pemberian ekstrak terstandar akar pasak bumi
sebagai dosis tunggal.

*p<0,05 dibandingkan dengan kontrol (Kelompok VI)

Gambaran kongesti tubulus ginjal tampak
pada semua kelompok mencit yang diberi ekstrak.
Semakin tinggi dosis, semakin banyak mencit
dengan kongesti berat. Pada kelompok IV, 40%
mencit mengalami kongesti berat dan pada
kelompok V, 70% mencit mengalami kongesti
berat.

Gambar 8. Gambaran mikroskopis paru mencit yang diberi ekstrak terstandar akar
pasak bumi dosis 120mg/kgBB, yang mengalami radang ringan. Infiltrat
sel limfosit dan leukosit terlokalisasi pada stroma paru (a). Mencit yang
diberi 3000mg/kgBB yang mengalami radang berat, tampak inf iltrat
limfosit dan leukosit tersebar pada stroma paru (b). Pembesaran 100x,
pewarnaan Hematoksilin Eosin.

Gambaran Histopatologi Paru
Indikator perubahan gambaran histopatologi

paru berupa radang, kongesti, dan penebalan septa
interalveolaris. Pengamatan deskriptif kualitatif pada
radang paru memperlihatkan adanya infiltrasi sel
limfosit dan neutrofil yang terlokalisasi di sekitar
stroma paru mencit yang menunjukkan radang paru
ringan (Gambar 8a). Infiltrasi sel limfosit dan neutrofil
yang difus dan menyebar pada stroma paru mencit
menunjukkan radang paru berat (Gambar 8b).
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Pada pengamatan kualitatif terhadap kongesti
paru memperlihatkan adanya pelebaran pembuluh
darah ringan di dalam stroma paru yang
menunjukkan kongesti paru ringan (Gambar 9a).
Pelebaran dan perdarahan berlebihan (>50%) di

Gambar 9. Gambaran mikroskopis paru mencit yang diberi ekstrak terstandar akar pasak
bumi dosis 3000mg/kgBB yang mengalami kongesti ringan, pelebaran
pembuluh darah ringan pada stroma paru (a).  Gambaran mikroskopis paru
mencit yang mengalami kongesti berat, tampak pelebaran pembuluh darah
dan perdarahan berlebihan (>50%) pada stroma paru (b). Pembesaran 100x,
pewarnaan Hematoksilin Eosin.

Abnormalitas radang, kongesti, dan penebalan
septa interalveolaris (PI) sudah mulai terlihat pada
kelompok mencit yang diberi ekstrak dosis
terendah sebesar 24 mg/kgBB,  bahkan terjadi pada
kelompok VI (kontrol). Semakin tinggi dosis,
semakin tinggi persentase abnormalitas histo-
patologi derajat berat paru yang terjadi.  Kelompok
IV dan V menunjukkan perubahan gambaran
histopatologi derajat berat terbanyak dibandingkan

Gambar 10.Gambaran mikroskopis paru mencit yang diberi
ekstrak terstandar akar pasak bumi 3000mg/kgBB
yang mengalami penebalan septa interalveolaris.
Pembesaran 100x, pewarnaan Hematoksilin Eosin.

dalam stroma paru menunjukkan kongesti paru
berat (Gambar 9b). Pada pengamatan kualitatif
terhadap penebalan septa interalveolaris (PI) paru
memperlihatkan adanya penebalan septa tipis yang
memisahkan antar alveoli pulmonar (Gambar 10).

kelompok lainnya. Peningkatan dosis ekstrak akar
pasak bumi juga mempengaruhi tingkat radang
paru. Semakin tinggi dosis, semakin banyak mencit
dengan radang paru berat. Kelompok IV dan V
masing-masing, 40% mencit mengalami
peradangan berat dan pada kelompok lainnya,
tidak ada mencit (0%) mengalami peradangan
berat (Tabel 3).
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Kongesti terjadi pada paru kelompok mencit
yang diberi ekstrak 120mg/kgBB sampai 15000mg/
kgBB. Hasil Pearson Chi-Square Test menunjukkan
bahwa pemberian ekstrak terstandar akar pasak
bumi dosis tunggal dengan dosis 3000 dan
15000mg/kg BB menimbulkan lebih banyak
(p<0,05) mencit yang mengalami kongesti paru
dibandingkan kelompok kontrol tanpa ekstrak.

Tabel 3. Hasil pemeriksaan histopatologi paru mencit berupa radang, kongesti
dan penebalan septa interalveolaris (PI) setelah pemberian ekstrak
terstandar akar pasak bumi sebagai dosis tunggal

Pembahasan
Pada hepar, pemberian ekstrak akar pasak

bumi dapat menyebabkan terjadinya reaksi radang
ringan dan berat pada hepar mencit. Radang
merupakan reaksi jaringan hidup terhadap semua
bentuk jejas.9 Jejas pada proses toksik terjadi karena
reaksi antara zat beracun dengan molekul pada
tubuh baik subselluler maupun selluler. Semakin
sedikit dosis yang diserap tubuh, kerusakan yang
terjadi hanya terbatas dan masih dapat dikompen-
sasi oleh sel sehat lainnya untuk menjalankan fungsi
normal organ. Pada radang hepar, konsep pem-
bagian zona mikroskopis hepar sangat berperan
dalam mengintepretasikan hubungan efek toksik
dengan pola peradangan. Hepar memiliki 3 zona,
yaitu zona 1, zona yang terdekat dengan a. hepatika
dan v. porta, zona 2 yaitu zona intermediet, dan
zona 3, zona yang berbatasan dengan vena
sentralis. Ketiga zona ini memiliki perbedaan dalam
aliran darah sinusoid, kandungan oksigen, aktivitas
metabolik dan enzim.10 Menurut heterogenitas
hepatosit, sel-sel perilobuler (zona 1) merupakan
sel pertama yang menerima darah masuk ke hepar
dengan kandungan oksigen yang banyak (sekitar
9-13% O2) sedangkan sel-sel sentrolobuler, sel

Penebalan septa interalveolaris paru juga terjadi
pada kelompok semua kelompok mencit yang
diberi ekstrak. Hasil Pearson Chi-Square Test
menunjukkan bahwa kelompok mencit yang diberi
ekstrak dengan dosis masing-masing  3000 dan
15000mg/kgBB lebih banyak (p<0,05) mencit yang
mengalami penebalan septa interalveolaris
dibandingkan kelompok VI (kontrol).

terdekat dengan vena sentralis (zona 3) memiliki
kandungan oksigen terkecil (sekitar 4-5% O2).

11

Pada pemeriksaan mikroskopis, didapatkan
infiltrasi sel radang dimulai dari vena porta ke arah
vena sentralis. Hal ini sesuai dengan konsep hetero-
genitas hepatosit di atas, di mana zona 1 (vena
porta) merupakan daerah pertama darah masuk
ke hepar sebagai daerah pertama yang memeta-
bolisme zat toksik. Sehingga sel-sel radang pun
pertama-tama muncul pada daerah vena porta ini.
Semakin lama paparan toksik terjadi, maka infiltrasi
sel radang akan difus dan menyebar dari daerah
porta ke daerah sentralis.

Hepatosit yang mengalami nekrosis tampak
tanpa pulasan inti sel sehingga tampak pucat. Hasil
penelitian menunjukkan nekrosis terjadi dimulai dari
daerah sekitar vena sentralis (zona 3). Hal ini sesuai
dengan konsep heterogenitas hepatosit dengan
zona 3 (vena sentralis) merupakan daerah yang
paling berpotensi iskemik dibandingkan zona
lainnya karena memiliki jaringan dengan oksigenasi
terendah (sekitar 4-5% O2). Oksigen ini diperlukan
dalam metabolisme zat toksik, sehingga bila
oksigen yang tersedia sedikit, maka proses
detoksifikasi terganggu dan berakibat terjadi
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akumulasi zat toksik dan terjadi kematian sel atau
nekrosis pada daerah tersebut.

Pada pemeriksaan mikroskopis juga
ditunjukkan adanya pelebaran pembuluh darah dan
perdarahan dalam sinusoid hepar sehingga jaringan
tampak lebih merah. Kongesti merupakan reaksi
patologis sebagai salah satu manifestasi terjadinya
peradangan akibat jejas.12  Setelah jejas, terjadi
dilatasi kapiler akibat rangsang vasodilator
sehingga vaskularisasi pada lokasi jejas melebar dan
berisi darah yang terbendung (kongesti). Pada
kongesti akut, daerah yang mengalami bendungan
terjadi pada area sentralis dan bila kongesti
berlangsung lama, maka seluruh tepi lobulus
mengalami bendungan disertai pelebaran sinusoid
hepar yang berisi eritrosit.9

Perlemakan hepar ditunjukkan dengan  adanya
vakuola-vakuola kosong beragam ukuran pada
sitoplasma hepar. Proses perlemakan ini bersifat
reversible dan disebabkan karena terhambatnya
pengeluaran transfer lipid dari dalam sel dan
ketidakseimbangan sintesis dan pelepasan
trigliserida oleh sel parenkim ke sirkulasi.13

Perubahan ini dapat terjadi karena gangguan
oksigenasi seperti gangguan aliran darah maupun
intoksikasi pada hepar.

Pada ginjal, didapatkan adanya infiltrasi sel
radang yang dimulai dari daerah glomerulus sampai
pada tubulus ginjal. Glomerulus merupakan bagian
tersering dalam perubahan bentuk radang dan
berfungsi sebagai filtrasi darah pada ginjal. Pada
paparan toksik akut, hanya daerah glomerulus saja
yang mengalami infiltrasi sel radang, bila paparan
toksik berlangsung lama, maka infiltrasi sel radang
akan difus dan menyebar sampai pada tubulus
ginjal.

Degenerasi albumin ditunjukkan dengan
adanya pembengkakan sel dengan inti menonjol,
sitoplasma yang membesar, tampak longgar dan
pucat tampak pada tubulus-tubulus ginjal.
Degenerasi albumin ini merupakan respon awal sel
terhadap jejas, bersifat reversibel dengan
pembengkakan sel akibat gangguan mekanisme
tekanan osmotik dari membran sel. Jika senyawa
toksik merusak sel, maka akan terjadi gangguan
dalam pengaturan gradien osmotik membran sel
yang menyebabkan pembengkakan sel.14

Pada paru, didapatkan adanya infiltrasi sel
radang yang terlokalisasi maupun difus dan
menyebar pada stroma paru. Senyawa toksik yang

menyebabkan kerusakan paru akan menimbulkan
penggantian sel-sel alveoli dengan sel-sel radang
yang akan diikuti dengan fibrosis pada paru.

Pada penelitian ini, pemberian ekstrak
terstandar akar pasak bumi dosis tunggal  3000mg/
kgBB dan 15000mg/kgBB pada mencit tampak
menimbulkan perubahan histopatologi berupa
radang, nekrosis, kongesti dan perlemakan hepar.
Pada ginjal menimbulkan peradangan, degenerasi
albumin dan kongesti. Pada paru menimbulkan
radang, kongesti, dan penebalan septa
interalveolaris. Kelemahan penelitian ini adalah tidak
terdeteksinya kondisi organ-organ dalam mencit
sebelum perlakuan sehingga tidak diketahui
bagaimana histopatologinya. Kelemahan lain
adalah tidak terkendalinya kondisi kandang, urin,
dan feces yang menyebabkan kadar urea tinggi
yang mungkin menyebabkan gangguan pada or-
gan mencit. Amoniak, salah satu senyawa gas yang
sangat mudah larut dalam air cepat membentuk
larutan basa yang bersifat korosif pada jaringan
yang terkena. Bagian tubuh yang sering terpejan
antara lain mukosa saluran pernafasan, pencernaan,
mata, dan kulit.15 Amoniak diabsorpsi pada
keadaan normal melalui ekstraksi lintas pertama
(first-pass) yang tinggi oleh hati. Hati membersihkan
hampir semua amoniak vena porta, mengubahnya
menjadi urea di hepatosit periportal dan menjadi
glutamin di hepatosit perivenosa, serta mencegah
masuknya ke dalam sirkulasi sistemik.16 Amoniak
ini dapat menimbulkan nekrosis likuifaktif dan
penetrasi ekstensif ke dalam jaringan sehingga
menimbulkan kerusakan sel melalui gangguan
siklus Kreb yang menyebabkan hilangnya molekul
ATP yang diperlukan untuk oksidasi sel.15

Kesimpulan
Pemberian ekstrak terstandar akar pasak bumi

(E. longifolia Jack) dosis tunggal  3000mg/kgBB
dan 15000mg/kgBB pada mencit Swiss dapat
menyebabkan radang, nekrosis, kongesti dan
perlemakan hepar. Pada ginjal dapat menyebabkan
radang, degenerasi albumin dan kongesti. Pada
paru menimbulkan radang, kongesti, dan
penebalan septa interalveolaris.
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