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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

2.1. HIV 

2.1.1. Definisi HIV 

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang ditemukan oleh Montagnier, 

seorang ilmuan Perancis (Institute Pasteur, Paris 1983) yang mengisolasi virus dari seorang 

penderita dengan gejala limfadenopati, sehingga pada waktu itu dinamakan LAV 

(Lymphadenophaty Associated Virus).26 HIV mempunyai sifat retrovirus yaitu virus yang 

menginvasi materi genetiknya ke dalam sel Host dengan menginfeksi dengan cara yang 

berbeda (retro), yaitu dari RNA menjadi DNA. Kemudian menyatu dalam DNA sel Host 

membentuk pro-virus dan kemudian melakukan replikasi . 27 

Retrovirus yang menyerang yaitu sel limfosit T CD4+ (T helper) yang berfungsi 

mengkoordinasikan sejumlah fungsi sistem pertahanan tubuh. Hilangnya fungsi tersebut 

menyebabkan gangguan respon sistem kekebalan tubuh yang progresif, yang kemudian akan 

berkembang menjadi Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS).3 Berkurangnya jumlah 

limfosit T CD4+ dalam tubuh  manusia yang mengindikasikan berkurangnya sel-sel darah putih 

yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh manusia, sehingga ini meningkatkan probabilitas 

seseorang untuk mendapat infeksi oportunistik neoplasma sekunder, dan manifestasi 

neurologis lainnya. 28 

 

2.1.2. Etiologi 

HIV (Human Immunodeficiency Virus) dibedakan menjadi dua jenis yaitu HIV-1 dan 

HIV-2. HIV-1 merupakan jenis HIV yang paling bersifat virulen, mudah ditransmisikan dan 

penyebab infeksi HIV terbesar di seluruh negara, termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan Afrika 
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Tengah. Sedangkan, HIV-2 bersifat tidak mudah ditransmisikan dan merupakan penyebab 

AIDS terutama di Afrika Barat. 29 

Penularan HIV terjadi melalui tiga rute transmisi utama, yaitu kontak seksual, terpajan 

cairan tubuh yang terinfeksi HIV, dan penyaluran dari ibu yang terinfeksi HIV ke janin atau 

fetus pada saat perinatal. Transmisi secara seksual merupakan rute penyebaran epidemik AIDS 

terbesar yaitu 75% dari semua kasus penyebaran HIV. 30 

2.1.3 Patogenesis 

Virus masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui perantara darah, cairan semen 

dan sekret vagina. Setelah virus masuk ke dalam tubuh manusia, RNA virus diubah menjadi 

DNA oleh enzim Reverse transcryptase yang dimiliki oleh HIV. Setelah itu DNA provirus akan 

diintegrasikan ke dalam sel pejamu kemudian diprogramkan untuk membentuk gen virus.31 

Limfosit T CD4+ ini sangat dibutuhkan sebagai pengatur utama respon imun dalam 

tubuh. Ketika HIV menginfeksi sel limfosit T CD4+, maka terjadi penurunan drastis dari 

jumlah sel limfosit T-CD4+. Virus yang masuk ke dalam sel limfosit T CD4+ akan berreplikasi 

sehingga jumlahnya meningkat hingga dapat menghancurkan sel itu sendiri. Selain itu HIV 

juga dapat menginfeksi sel lain misalnya, sel dendritik, astrosit, limfosit T CD8+ (sel T 

sitotoksik) dan sel retina.32 Keadaan ini akan menurunkan sistem kekebalan tubuh seluler yang 

akhirnya menuju ke keadaan AIDS.30 
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Gambar 1 : Patogenesis HIV 

Bila teraktivasi oleh antigen, limfosit T CD4+ akan merangsang respon imun seluler 

dan respons imun humoral sehingga seluruh sistem imun akan terpengaruh, mengakibatkan 

terganggunya homeostasis dan fungsi-fungsi sel lainnya dalam sistem imun tersebut. Keadaan 

ini akan menimbulkan berbagai gejala penyakit, gejala penyakit tersebut merupakan akibat 

terganggunya fungsi imunitas seluler karena gangguan limfosit T CD4+ untuk mengaktivasi 

sel limfosit B.31 Perjalanan penyakit pada HIV adalah sebagai berikut: 

1. Infeksi akut 

Tahap ini disebut juga sebagai infeksi primer HIV. Keluhan muncul setelah 2-4 

minggu terinfeksi. Keluhan yang muncul berupa demam, ruam merah pada kulit, nyeri telan, 

badan lesu, dan limfadenopat. Setelah transmisi HIV melalui mukosa genital yang merupakan 

transmisi utama, DC (Dendritic cell) yang ada di lamina propria mukosa vagina akan 

menangkap HIV. DC  bertindak sebagai APC (Antigen Presenting Cell) yang akan menangkap 

HIV dan mempresentasikannya ke sel limfosit T CD4+ sehingga dapat merangsang limfosit T 

naive di kelenjar limfoid. Hal ini terjadi karena DC  mengekpresikan MHC-1,  MHC-II dan 

molekul kostimulator lain pada permukaannya. Setelah  HIV tertangkap DC akan menuju 

kelenjar limfoid dan mempresentasikannya kepada sel limfosit T naive. Disamping membawa 
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HIV kekelenjar limfe, DC juga mengaktivasi sel limfosit T CD4+, dengan demikian akan 

meningkatkan infeksi dan replikasi HIV pada sel Selain itu APC ini juga akan mengaktivasi sel 

limfosit T CD4+, dengan demikian akan meningkatkan infeksi dan replikasi HIV pada sel 

limfosit T CD4+. Setelah itu, HIV akan menuju kelenjar limfe regional dan merangsang 

respons imun seluler maupun humoral. Mobilisasi ini justru menyebabkan makin banyak sel 

limfosit yang terinfeksi. Hal ini menyebabkan tingginya titer HIV bebas dan komponen inti 

p24 dalam darah yang menunjukkan tingginya replikasi HIV yang tidak dapat dikontrol oleh 

sistem imun. Kemudian pada infeksi akut terjadi peningkatan titer virus disertai penurunan 

jumlah sel CD4+ dan rasio sel limfosit T CD4+/T CD8+.33 

Rentan waktu 2-4 minggu akan terjadi peningkatan jumlah sel limfosit total yang 

disebabkan karena tingginya subset limfosit T-CD8+ sebagai bagian dari respon imun seluler 

terhadap HIV. Hal ini terjadi karena limfosit T dan B terus berusaha melakukan pertahanan 

terhadap HIV sehingga jumlah virus menjadi menurun pada sirkulasi. Kebanyakan virus 

dihasilkan dari sel limfosit T CD4+ yang terinfeksi dan berproliferasi. Sel-sel yang terinfeksi 

yang memproduksi virus tersebut kemudian dihancurkan baik oleh sistem imun maupun oleh 

HIV sendiri.31 

Sistem imun selular yang berperan adalah sel limfosit T CD8+ yang dapat mengenal 

dan menghancurkan sel yang telah terinfeksi. Jumlah sel limfosit T CD8+ ini sejak infeksi awal 

telah ditemukan jumlahnya tinggi. Sel limfosit T CD8+ akan teraktivasi oleh HIV dan 

mengeluarkan sejumlah sitokin yang dapat menghambat replikasi HIV dalam sel limfosit T 

CD4+ sehingga jumlah virus akan menurun dan jumlah sel limfosit T CD4+ meningkat lagi. 

Akan tetapi, sistem imun tidak mampu mengeliminasi HIV secara permanen.31 

2. Masa laten 

Fase laten yang berjalan dalam hitungan tahun, fase ini berlangsung rata-rata sekitar 

8-10 tahun setelah terinfeksi HIV. Selama masa ini semua pasien mengalami penurunan sistem 
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imun yang dapat dideteksi dengan penurunan limfosit T CD4+. Pembentukan respon imun 

spesifik HIV dan terperangkapnya virus dalam sel dendritik folikuler di pusat germinativum 

kelenjar limfe menyebabkan virion dapat dikendalikan, gejala akan hilang dan mulai memasuki 

fase laten. Sebagian besar virus terakumulasi di kelenjar limfe dan terjadi replikasi di kelenjar 

limfe sehingga di dalam darah jumlahnya menurun. Jumlah limfosit T CD4+ menurun hingga 

sekitar 500-200 sel/mm3. Tahun ke 8 setelah terinfeksi HIV muncul gejala klinis seperti 

demam, banyak keringat pada malam hari, kehilangan berat badan kurang dari 10%, diare, lesi 

pada mukosa dan kulit yang berulang. Gejala-gejala tersebut merupakan awal tanda munculnya 

infeksi oportunistik.32,34,35 

3. Fase Infeksi Kronik 

Penurunan sistem imunologis secara progresif dapat menimbulkan penyakit yang 

disebut AIDS, berupa gejala infeksi oportunistik, neoplasma dan penyakit berat lainnya.  

Limfadenopati progresif pada beberapa pasien sudah terjadi sejak tahap awal infeksi.  Hal ini 

disebabkan respon imun terhadap HIV yang berlebihan di dalam kelenjar getah bening.  

Sarkoma Karposi dapat timbul sebelum terjadinya imunosupresi berat. 34,35 
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2.1.4 Klasifikasi HIV 

Tabel 2. Klasifikasi Infeksi HIV menurut WHO 2006  yaitu :36 

Kelas Kriteria  

Stadium Klinis 1  

Asimtomatik. Total CD4:>500/ml 

1.Asimtomatik 

2. Limfadenopati generalisata persisten 

Stadium Klinis II Sakit Ringan 

Total CD4 : 200-499/ml 

1. Penurunan berat badan 10% 

2. Ispa berulang (Sinusitis, Tonsillitis, 

ottitismedia dan faringitis 

3.Herpes Zoster 

4. Kelitis angularis 

Stadium Klinis III sakit sedang  1. Penurunan berat badan >10% 

2. Diare kronis > 1 bulan-bulan3. 

Kandidiasis oral 

4. Tb oral 

5. Limfadenopati generalisata persisten 

Stadium klinis IV sakit berat (AIDS) Total 

CD4 :<200/ml 

1. HIV Wasting syndrome 

2. Pneumonia pneu mositis 

3. Herpes simpleks > 1 bulan-bulan 

4. Kandidiasis esofagus 

5. TB ektra paru-paru 

6. Sarkoma kaposi 

7. Retinitis CMV 

8. Toksoplasmosis  

9. Ensefalopati HIV 

10. Meningitis Kriptokus  

11.DST 

 

2.2 Limfosit T CD4+ dan HIV 

Limfosit T CD4+ atau disebut juga sel T Helper, jumlah Limfosit T CD4+ yaitu 800-

1.200 sel/mm3. Selama infeksi HIV yang tidak diobati, jumlah sel-sel ini dalam darah seseorang 

akan semakin menurun. Ketika jumlah sel limfosit T CD4+ turun di bawah 200 sel/mm3, 

seseorang menjadi sangat rentan terhadap infeksi oportunistik yang umumnya terkait dengan 

AIDS (tahap akhir penyakit HIV). Jumlah limfosit T CD4+ yang turun akan melalui MHC 

kelas II pada HIV menyebabkan aktifasi kronis, stress oksidatif pada gangguan limfosit T 

CD4+, rentan terhadap infeksi oportunistik.37 Tidak hanya interaksi antara virus, limfosit T 

CD4+ memulai fusi virus ke membran sel dan masuk HIV. Selain itu interaksi molekul yang 
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sama memulai fusi antara limfosit T CD4+ sel yang terinfeksi HIV dan tidak terinfeksi, 

sehingga pembentukan syncytia berinti banyak. 38 

Rentang waktu beberapa jam setelah HIV menginfeksi sel limfosit T CD4+ maka 

proses replikasi virus mulai aktif, limfosit T CD4+ yang terinfeksi melepaskan sitokin virion 

oleh budding melalui membrane sel atau dengan melisisiskan sel yang terinfeksi. Jumlah 

limfosit T CD4+ yang turun erat hubungannya dengan aktivasi imun serta hubungannya yang 

tidak secara langsung dengan Viral load, ditandai juga dengan: Imbalans rasio populasi sel T 

memori dan peningkatan ekspresi marker aktivasi sel T CD4+ dan CD8+ (HLA-DR, CD38, 

CD69, Fas/CD95). 39 

 

Gambar 2: Limfosit T CD4+yang terinfeksi dan tidak terinfeksi 40 

Fungsi utama limfosit T CD4+ adalah meregulasi sistem imun agar berjalan dengan 

baik, dengan mekanisme merangsang sistem imun spesifik berupa menginduksi aktifitas 

makrofag, fagosit untuk khemotaksis dan proses fagositosis benda asing, untuk sistem imun 

spesifik humoral: merangsang sel B (limfosit B) untuk menghasilkan antibodi dan produksi 
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antibodi.40 Meningkatkan presentasi antigen dan kostimulasi DC (Dendritic cell). Sedangkan 

untuk mekanisme terhadap fungsi seluler adalah mengatur sel CD8+ dan NK membunuh sel 

sasaran yang terkena virus. Pengembangan aktifitas sel T CD8+ menjadi limfosit T sitotoksik 

(CTLs) dan fungsional sel memori. 41 

Penyebab utama kehilangan limfosit T CD4+ adalah apoptosis yang diinduksi oleh HIV 

melalui berbagai jalur. Mekanisme nya adalah Fas-FasL  yang terjadi saat sel limfosit T CD4+ 

teraktivasi (Activation-induced-cell-death) atau disebabkan oleh protein virus yaitu Tat, gp120 

dan Nef yang dilepaskan dari sel yang terinfeksi. Sedangkan AIDS terjadi disregulasi sitokin 

yaitu produksi sitokin tipe-2 berlebihan yang meningkatkan suseptibilitas sel T CD4+ untuk 

apotosis. 42 Limfosit T CD4+ memiliki efek sitopatik yaitu :  

a. Proses produksi virus, dengan ekspansi gp41 pada membrane dan budding partikel 

virus, dapat menyebabkan peningkatan permeabilitas membrane dan influx jumlah 

kalsium yang toksik atau lisis osmotic sel terinfeksi  

b. Sel T yang terinveksi virus melakukan fusi dengan limfosit T CD4+ lain yang tidak 

terinfeksi melalui infeksi gp120-CD4+, menyebabkan pembentukan sel raksasa berinti 

multiple atau syncytia. Proses pembentukan syncytia dapat bersifat lethal bagi sel T 

terinfeksi maupun yang tidak terinfeksi. Tetapi Fenomena ini hanya terlihat in vitro dan 

jarang dijumpai in vivo 

c. DNA virus yang tidak terintegrasi atau RNA non fungsional dalam jumlah besar bersifat 

toksik bagi sel terinfeksi 

d. Produksi virus dapat mengganggu sintesis dan ekspresi protein seluler yang berakibat 

kematian sel  

e. Pengikatan gp120 pada limfosit T CD4+ intraseluler yang baru dibentuk dapat 

menghasilkan efek toksik. 43 
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2.2.1. Interaksi Antara Limfosit T CD4+ dan IL2 

Limfosit T CD4+ mengekspresikan IL-2R dan memproduksi IL-2 yang autokrin 

(melalui ikatan IL-R) dan merangsang limfosit T CD4+ untuk berproliferasi.44 Terdapat dua 

jalur dimana  peran sel limfosit T CD4+ adalah untuk menghasilkan sitokin, interleukin (IL -

12). Limfosit T CD4+ berperan dalam pengembangan memori CTL tetapi di sisi lain 

menunjukkan terdapat rendahnya tingkat peforin (zat yang digunakan oleh CTLs dalam lisis 

sel ) yang diamati pada pasien yang terinfeksi HIV dengan jumlah limfosit T CD4+ yang 

rendah.45 CTL menimbulkan sitolisis melalui perforin atau granzim, FasL/Fas(apoptosis), 

TNF- dan memacu produksi sitokin TH1 dan Th2. 

 

Gambar 3: Interaksi limfosit T CD4+ dan kadar IL-2 46 

Limfosit T CD4+ memainkan peran sentral dalam produksi kadar IL-2 dan aktifasi 

limfosit T CD4+ dengan  afinitas tinggi melalui interaksi dengan receptor IL-2 yaitu IL-2R.47 

Interleukin-2 (IL-2) selain mempengaruhi diferensiasi respon imun pada limfosit, IL-2 juga 

berpengaruh pada homeotatis. Stimulasi IL-2 berperan dalam pertahanan Regulatory T cell 

(Treg) dan diferensiasi limfosit T CD4+ ke efektor sel T setelah diperantarai aktifasi antigen, 

sedangkan untuk sel CD8+, IL-2 berdiferensiasi menjadi sel memori. IL-2 dalam hal ini juga 

memperkuat respon CD8+ dalam peningkatan CTL dan ekspansi populasi Treg, sehingga 
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stimulasi imun menjadi baik. 48.49 

 

2.3 Kadar IL-2 

IL-2 (Interleukin 2) memiliki reseptor kompleks heterotrimer, terdiri dari subunit  yang 

mengikat sitokin dengan afinitas tinggi (IL-2RA, CD25) serta dua komponen sinyal, IL-2RB 

dan rantai c umum. Setelah IL-2 berikatan dengan reseptor kompleks, JAK3 diaktifkan, yang 

akan mengarah ke fosforilasi dan dimerisasi dari STAT5a dan STAT5b. Hal ini berbeda pada 

pasien AIDS yang tidak dapat mengaktifkan jalur STAT5a dan STAT5b. 50 

IL-2 atau sitokin pleiotropik berperan dalam ekspansi limfosit T CD4+ dan sel Th (T-

helper). Contohnya peranan IL-2 yang diperlukan dalam pengembangan T-Reg.51 Selain itu 

sinyal IL-2 diperlukan pada pengembangan Th1 efektif dengan mekanisme IL-2 meningatkan 

ekpresi IL12RB dan T-bet dalam peningkatan IFN. 52 

 IL-2 adalah sebagian besar dari sitokinin yang merupakan protein yang dibuat oleh 

tubuh. Sel Th (T-helper) atas rangsangan IL-2 yang dilepaskan makrofag. Selain diproduksi 

oleh Th, IL-2 juga diproduksi oleh sel T-supresor (TS) dan sel T sitotoksik (TC) yang 

dirangsang MHC-1,  namun jumlah sel TC  lebih sedikit.53 

Sitokin IL-2 diproduksi oleh sel T (terutama sel limfosit T CD4+ dan CD8+ yang 

berfungsi sebagai growth factor (TCGF) untuk sel T dan B yang merangsang sintesis sitokin 

lain dan mengaktifkan sel NK. Selain itu, IL-2 juga mendorong proliferasi dan diferensiasi sel 

NK dan B. 53 Sehingga menghasilkan sel yang disebut LAK (Lymphokine activated killer cells). 

IL-2 ketika mempunyai konsentrasi tinggi, akan melisisikan sel sasaran secara nonspesifik. 54 

IL-2 juga sebagai pengaktif sel T dan makrofag secara bersama-sama, sehingga seluruh tingkat 

sel T dan makrofag dapat meningkat ketika melepaskan sitokin.55 IL-2 juga mampu 

merangsang produksi beberapa jenis limfokin, antara lain IFN (Interferon), CSF (Colony 

stimulating factor) dan limfotoksin serta meningkatkan efek sitotoksik dari sel T sitotoksik. 56 
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Pengaruh IL-2 melalui reseptor IL-2R yang dimiliki pada permukaan sel akan 

mengatur jumlah replikasi limfosit T yang dirangang antigen IL-2. Receptor IL-2R berperan 

pada aktivasi faktor transkripsi seperti sinyal transduser TCGF (T cell Growth factor) adalah 

sitokin utama yang bekerja pada perjalanan siklus sel T dari fase S1. Pasca paparan dengan 

antigen akan memacu peningkatan ekspresi reseptor IL-2. Jika terdapat penurunan jumlah IL-

2 maka kondisi tersebut adalah indicator progresitivitas penyakit berprognosis buruk.57 

 

Gambar 4: Peranan IL-2 55 

Peranan sitokin dalam pengobatan adalah kemampuannya untuk meningkatkan 

perantara sel imun dan IL-2 juga mempengaruhi produksi HIV. Penjelasan tersebut 

menunjukkan bahwa ketika  tingkat HIV sudah tinggi, maka jumlah limfosit T CD4+ dibawah 

200 sel/mm3. Contohnya pada pasien asymptomatic, IL-2 tidak mendukung replikasi HIV dan 

terdapat efek samping lain.58, 59 



20 

 

 

Gambar 5 :Th1 yang diinduksi APC memproduksi IL-2 dan mengaktifkan CTL 60 

IL-2 dapat meningkatkan kematian apoptosis sel T yang diaktifkan antigen melalui 

Fas. Fas adalah golongan reseptor TNF yang diekspresikan pada permukaan sel T. Banyak sel 

lain menginisiasi kaskade sinyal dalam apoptosis. Apoptosis terjadi akibat ikatan Fas dengan 

ligannya yang diekspresikan oleh sel T yang diaktifkan atau self  tolerance.9 

Sel B yang aktif mempromosikan sintesis antibodi, yang kemudian sel B tersebut 

dapat berfungsi sebagai sel NK. IL-2 tidak hanya meningkatkan tingkat apotosis. Produksi 

endogen pasien HIV dari IL-2 berkurang secara signifikan, sehingga terjadi gangguan fungsi 

limfosit, terjadi peningkatan limfosit apoptosis dan mengurangi ekpresi reseptor IL-2. 61 

Limfosit T CD4+ yang dirangsang melepaskan IL-2 dan dapat berinteraksi dengan sel 

itu sendiri (efek autokrin) atau interaksi dengan sel lain yang memiliki reseptor untuk IL-2 

(efek parakrin). Maka limfosit CD4+ T yang teraktifkan oleh antigen yang melepaskan IL-2 

dapat : 

a. Meningkatkan jumlah klonnya sendiri 

b. Meningkatkan perbanyakan limfosit T lain yang telah teraktifkan oleh antigen yang 

sama atau mirip, namun tidak dapat menghasilkan IL-2  
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c. Meningkatkan jumlah sel yang dirangsang sebelumnya, tetapi memiliki IL-2R (sel 

memory yang tidak spesifik terhadap antigen yang merangsangnya) dan 

d. Meningkatkan pertumbuhan sel-sel bukan limfosit T, Tetapi memiliki Il-2R (limfosit B 

dan sel NK). 45 

Pemberian ARV mempengaruhi jumlah sitokin IL-2, beberapa hasil penelitian 

membuktikan bahwa pasien dengan atau tanpa ARV sekresi IL-2 akan meningkat dengan 

penekanan replikasi virus. Hasil penelitian dari Kapogiannis9 bahwa pasien HIV tanpa ARV 

menunjukkan peningkatan viral load, penurunan IL-2 dan penurunan IFN yang diproduksi 

limfosit T CD4+. 

 

2.4 Manggis (Garcinia Mangostana) 

2.4.1.  Taksonomi Manggis 

Kingdom :Plantae 

Division  :Magnoliophyta               

Class  :Magnoliopsida  

Order  :Theales 

Family  :Guttiferae 

Genus   :Garcinia                                 Gambar 6: kulit dan buah manggis.62 

Species  :Garcinia mangostana 62 

2.4.2. Morfologi  

Manggis memiliki kulit buah berwarna merah keunguan ketika matang. Buah manggis 

memiliki beberapa segmen dengan 1 biji pada setiap segmennya. Namun, yang dapat menjadi 

biji sempurna hanya 1-3 biji. Setiap biji diselubungi oleh selaput buah berwarna putih bersih, 

halus, disertai rasa segar.62 
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2.4.3 Kandungan Manggis 

Kulit manggis sangat bermanfaat bagi kesehatan karena terdapat senyawa xanthone 

yang banyak. Nilai kandungan xanthone-nya pun mencapai 17.000-20.000 ORAC (Oxygen 

Radical Absorbance Capacity) per 100 ons atau sekitar 2835 g kulit. ORAC yang merupakan 

kependekan dari adalah kemampuan antioksidan menetralkan radikal bebas.63 

Kandungan zat aktif kulit buah manggis adalah xanthones (9H-Xanten-9-one dibenzo-

Y-pirone) dan derivat biologis sebagai antioksidan, peredam radikal bebas dan penghambat 

perosidasi lipid. Derivatnya antara lain adalah a,b, dan y-mangosti, nor-mangostin dan 

gartanin.64 Diekstrak dengan berbagai larutan yang berbeda dan kemampuannya sebagai 

antioksidan dapat diukur dengan beberapa assay yang berbeda, antara lain FRAP (ferric 

reducing ability of plasma) assay.65  Senyawa α-mangostin dan y-mangostin merupakan 

komponen utama dalam ekstrak kulit buah manggia, tergantung dari jenis (species) nya dengan 

struktur kimia yang berbeda-beda. 66 

2.4.4 Bioaktivitas Xantones dari Ekstrak Kulit Buah Manggis  

Xantone sebagai zat aktif manggis yang memiliki kandungan anti-oksidan yang kuat. 

(66) Hasil dari uji kromatografi lempeng tipis (KLT) senyawa yang dimiliki  2,2-diphenyl-1-

picrlhydrazyl DPPH.68 Bekerja menghambat produksi ROS dan meredakan produksi pro-

inflammatory cytokines. Pedrazza-Chaverri et all (2008)69 menelaah manfaat medis atas 

ekstrak kulit buah manggis dan menyimpulkan beberapa manfaat, antara lain sebagai : 

1. Anti-mikroba, anti jamur dan anti virus  

Ekstrak kulit buah manggis memiliki sifat anti-mikroba terhadap bakteri 

Propionibacterium acnes dan Staphilococcus epidemis.71 Umumnya menginfeksi 

kelenjar sebasea di permukaan kulit. 

Penelitian Chomwang (2005 dan 2007) 63, 64 menunjukkan bahwa secara In vitro EKBM 

memiliki efek sebagai anti-bakteria terhadap Propionibacterium acnes yang 



23 

 

menyebabkan jerawat. Penelitian invitro lainnya (Nabandith, 2004)65 menunjukkan 

xantone juga meiliki efektifitas terhadap kasus pre kanker kolon dan antiplasmodium 

(anti malaria). 

2.4.5 Bioavailabilitas Zat Aktif Ekstrak Kulit Buah Manggis 

Penelitian bioavailabilitas α-mangostin pada manusia menunjukkan bahwa setelah 

mengkomsi per oral 17 suplemen liquid yang mengandung mangostin, aloe vera, green tea dan 

multivitamin menunjukkan, kadar maksimum plasma (c-max) adalah 3.12+1.47 ng/mL pada 

satu jam pertama (tmax) kemudian menurun sampai 1/3 dari  c-max pada jam ke-4 dan kadar ini 

bertahan selama 6 jam. Berdasarkan penelitian tersebut, maka pada penelitian ini, kapsul 

ekstrak kulit buah manggis diberikan kepada subyek penelitian dengan dosis 3 kali 1 kapsul 

perhari.  

2.4.6 Farmakokinetik Zat Aktif Ekstrak Kulit Buah Manggis 

Kulit buah manggis telah digunakan untuk pengobatan, pericarp berisi 

berbagai phytochemical, terutama xanthones dan resin ekstrak dari buah manggis telah lama 

digunakan untuk tujuan pengobatan di Asia Tenggara. 31 

Hasil uji Farmakokinetik α-mangostin pada tikus (male spraque-Dawley rats, 6-7 

weeks, 250 12 g) yang diberi α-mangostin per-oral dengan dosis 40 mg/kg BB tikus (setara 

dengan 8 mg/200 g BB tikus).70  

Tabel 3. Parameter farmakokinetik pada tikus yang diberi mangostin 40 mg/kg BB per 

oral ( sumber: Syamsudin. 2009).66  

Parameter Farmakokinetik Kadar dalam plasma setelah 

pemberian mangostin 40 mg/BB 

peroral 

T max ( Min ) 62,99 

CMax ( µg mL-1) 4,79 

AUC (µg mL mL-1) 702,45 

Half life (h) 7.24 
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2.4.7 Uji Toksisitas 

Uji Toksisitas akut dengan dosis 2,3 dan 5 g/kg berat badan (BB) per oral pada hewan 

coba swiss albino mice dan diobservasi gejala toksisitasnya pada jam ke-1,2,4 dan 6. Uji 

toksisitas subakut juga dilakukan dengan pemberian per oral selama 28 hari dengan dosis 0,50, 

500 dan 1000 mg/kg BB. Hasilnya tidak menunjukkan tanda tanda patologis pada organ hewan 

coba.70 

Hasil uji dengan dosis lainnya yaitu 2 dan 5 kg/BB subkronik, dosis  400,600 dan 

1200 mg/kg BB per oral selama 12 minggu pada Wistar rats, parameter menunjukkan tidak 

ada kelainan histopatologis pada organ-organ vital, parameter yang dgunakan adalah 

pemeriksaan darah. 71 

Uji dengan toksisitas kronis dengan dosis bertingkat 10,100,500 dan 1000 mg/kg BB 

peroral dengan jangka waktu 6 bulan pada Wistar rats, menunjukkan hasil negatif pada 

pemeriksaan farmakotoksik dan hematologis. Hasil ini berbeda dengan dosis yang lebih tinggi 

yaitu 500 mg/kg BB, terjadi peningkatan ALT, AST, BUN dan creatinine.72,73 

Pemberian suspensi α-mangostin peroral 10 g/kg BB mencit tidak menimbulkan efek 

kematian dalam waktu 24 jam. Sedangkan Median lethal dose (LD50) dengan dosis 10,100,500 

dan 1000 mg/kg BB peroral selama 6 bulan pada Wistar rats hasil negative atau tidak adanya 

kelainan  farmakotoksis dan hematologis. 74 

2.4.8. Dosis pada Manusia 

Tabel konversi Lawrence dan Bacharach, ekstrapolasi menggunakan luas permukaan 

tubuh, menunjukkan  dosis manusia (dengan berat badan 70 kg)  adalah 56/0,14 kali dosis tikus 

(dengan berat badan 200 gr) sama dengan 3200 mg perhari. pada manusia dengaan BB 50 Kg, 

maka dosis perhari adalah 50/70x 3200 mg =2286 mg.70 
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Tabel 4. konversi perhitungan dosis (Lawrence & Bachrach, 1964)70                                                               

   Table 4. surface area ratios of some common laboratory species and man 

 20 g 

Mouse 

200 g 

Rat 

400 g 

Guinea pig 

1,5 kg 

rabbit 

2 kg Cat 4 kg 

Monkey 

12 kg 

Dog 

70 kg 

man 

20 g Mouse 1.0 7.0 12.25 27.8 29.7 64.1 124.2 387.9 

200 g rat 0.14 1.0 1.74 3.9 4.2 9.2 17.8 56.0 

400 g 

guinea-pig 

0.08 0.57 1.0 2.25 2.4 5.2 10.2 31.5 

1.5 kg rabbit 0.04 0.25 0.44 1.0 1.08 2.4 4.5 14.2 

2 kg cat 0.03 0.23 0.41 0.92 1.0 2.2 4.1 13.0 

4 kg monkey 0.016 0.11 0.19 0.42 0.45 1.0 1.9 6.1 

12 kg dog 0.008 0.06 0.10 0.22 0.24 0.52 1.0 3.1 

70 kg man 0.0026 0.018 0.0.31 0.07 0.076 0.16 0.32 1.0 

 

Penelitian ini menggunakan sediaan kapsul ekstrak kulit buah manggis yang sudah 

beredar dipasaran dan dosis tersebut hampir setara dengan 3 kali sehari 1 kapsul @400mg 

(=6x400mg=2400 mg perhari). Subjek penelitian diberi dosis minimum (sesuai dengan uji 

klinis fase II) yakni 3 kali sehari 1 kapsul @400mg, dengan jadwal yang disesuaikan dengan 

ketersediaan hayatinya (Bioavailability) 74,75,sebagai berikut :  

a) 1/2 jam sebelum makan pagi (sekitar jam 6:30) 

b) 1/2 jam sebelum makan siang (sekitar 12:30) 

c) 1/2 jam sebelum makan malam (sekitar 18:30) 

2.4.9 Manggis sebagai Antioksidan  

Radikal bebas adalah beberapa molekul dalam tubuh berbenbtuk atom atau gugus yang 

memiliki satu atau lebih elektron tidak berpasangan, molekul ini dapat dengan mudah bereaksi 

dengan molekul lain dan merusak sel tubuh. Radikal bebas juga dijumpai pada lingkungan, 

beberapa logam (contohnya besi dan tembaga), asap rokok, obat, makanan dalam kemasan, 

bahan aditif dan lain-lain.76  

Perlindungan tubuh dari serangan radikal bebas dengan substansi antioksidan, 

antioksidan ini berfungsi menghambat reaksi radikal bebas dengan molekul lain,  menstabilkan 
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radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron dari radikal bebas sehingga 

menghambat terjadinya reaksi berantai.  

Senyawa kandungan antioksidan kulit buah manggis yang efektif adalah <8-

hidroksikudraxanton, gartanin, α-mangostin, ɤ-mangostin dan smeath xantone.77 Kandungan 

senyawa ɤ-mangostin diketahui menghambat aktivitas kerusakan oksidatif yang diinduksi LPO 

pada mitokondria tikus, aktifitas pengahambatan melalui  antiproliferasi, reaksi apoptosis dari 

radikal bebas ɤ-mangostin pada sel HepG2, scavenge-2, 2-diphenyl-1-picrylhdrazyl.78 

   Tanin yang terkandung pada manggis memiliki senyawa oligomer dengan fungsi 

biologis dari oligomer resveratrol belum banyak diungkapkan, namun hasil penelitian 

memperlihatkan adanya aktivitas biologi yang berguna dari beberapa senyawa tersebut, seperti 

antiinflamasi, antibakteri, sitotoksik, bersifat kemopreventif, hepatoprotektif, antikanker, dan 

anti-HIV.77 Efektifitas antioksidan penting bagi ODHA karena infeksi HIV meningkatkan 

kadar radikal bebas yang akan mempengaruhi reaksi HIV dalam tubuh. Pemanfaatan 

antioksidan ini menjadi penting karena dengan adanya antioksidan dapat menghambat replikasi 

HIV dan memperbaiki sel-sel yang sudah dirusak akibat HIV. 79 

Stress oksidatif (OS) memiliki peran penting dalam replikasi virus, penurunan 

proliferasi sel imun dan peningkatan sensitivitas terhadap toksisitas obat. Peningkatan produksi 

radikal bebas dan peroksidasi lipid telah dijelaskan dimiliki oleh pasien HIV. 80 Selama infeksi 

HIV, kerusakan radikal bebas diproduksi dari radikal oksigen oleh  fagosit dan oleh TNF yang 

dimediasi dalam sel target. Antioksidan dapat berperan dalam kemampuan protektif bagi 

sitoksitas TNF. TNF yang diinduksi radikal bebas dapat meningkatkan replikasi virus HIV-1 

dan menghancurkan sel T.81 

 Superoxide (O2) secara signifikan meningkatkan transmisi sel-sel HIV. Hal ini 

didukung dengan pernyataan bahwa pasien HIV kronis memiliki OS yang rendah. 82 

Ketidakseimbangan redoks disebabkan oleh terlalu  berlebihannya jumlah pro-oksidan atau 



27 

 

penurunan antioksidan yang dapat mempengaruhi fisiologis normal. Aktivasi limfossit 

diproduksi dari peningkatan OS, namun kondisi tersebut lebih rentan untuk mengalami 

apoptosis atau kematian sel secara in-vitro. 83 

Suplementasi antioksidan yang diberikan pada pasien HIV dapat meningkat dengan 

langkah langkah pertahanan oksidatif, 84 dengan demikian menggunakan sarana alternative 

untuk mengobati pasien HIV. Kombinasi dengan senyawa farmakologis aktif lainnya akan 

mengurangi toksisitas dengan tetap mempertahankan penghambatan virus. selain itu kombinasi 

ini dapat mempermudah sinergisme dan menunda perkembangan resistensi. 

 

2.5 Terapi ARV 

Revolusi penemuan ARV pada tahun 1996 meningkatkan kualitas perawatan ODHA 

dinegara maju. Terapi ARV menurunkan angka kematian dan kesakitan, meningkatkan kualitas 

hidup ODHA, dan meningkatkan harapan masyarakat, sehingga pada saat ini HIV dan AIDS 

telah diterima sebagai penyakit yang dapat dikendalikan dan tidak lagi dianggap sebagai 

penyakit yang menakutkan. Mekanisme terapi ARV dibagi menjadi 3 kelompok besar yaitu (1) 

Fusion and entry inhibitors, (2) Penghambat reverse transcriptase enzyme: Nucleoside Reverse 

Transcriptase Inhibitors (NRTI) dan Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors 

(NNRTI), (3) Penghambat enzim protease (Protease Inhibitors (PIs). 85 

Terapi antiretroviral dapat meningkatkan fungsi imun pada pasien HIV dan 

mengurangi invektivitas virus. terapi ARV berfungsi meningkatan supresi virus dalam 

peredaran darah sistemik, menurunkan gangguan kognitif pada penderita HIV dan didukung 

dengan penelitian Borjabad bahwa perubahan patofisiologi di otak pada pasien dengan HIV 

associated neurocognitive disorders (HAND) dapat berkurang berdasarkan penelitian 

Borjabad, dkk setelah penggunaan ART.86 Terapi ini menghambat transkripsi retroviral serta 
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DNA  polymerase sel ß dan γ.  Terapi ARV menghambat  perkembangan penyakit pada pasien 

HIV. 87 

Penderita yang mendapatkan terapi ARV optimal diharapkan jumah limfosit CD4+ 

meningkat >100sel/mm3 dalam 6-12 bulan pertama. Pemeriksaan limfosit T CD4+ perlu 

diulang setiap 3-6 bulan bagi penderita yang tanpa ARV dan tiap 2-4 bulan bagi penderita 

dengan terapi ARV. 53 Jumlah limfosit T CD4+ berbanding terbalik dengan jumlah viral load 

HIV. Bila kadar viral load tinggi maka limfosit T CD4+ rendah. Hal tersebut menunjukkan 

proses penyakit yang semakin parah  termasuk reaksi inflamasi dan imunologis yang merusak 

system saraf pusat maupun perifer. 88 Sebagai perbandingannya viral load HIV 10,000 

copies/ml maka CD4 adalah 200 cells/mL.  

Terapi kombinasi terhadap HIV dikenal dengan HAART. Prinsip pemilihan HAART di 

Indonesia adalah penggunaan obat lini pertama yaitu : Lamivudine (3TC), ditambah salah satu 

obat golongan NRTI, bersama dengan golongan NNRTI telah menyebabkan penurunan angka 

morbiditas dan mortalitas secara dramatis.89 Terdapat tiga golongan utama dari ARV:84 

1. Fusion and entry inhibitors 

2. Penghambat reverse transcriptase enzyme  

a. Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTI) 

 b. Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTI)  

3. Penghambat enzim protease (Protease Inhibitors (PI)) 

Pertumbuhan virus dihambat saat masuk kedalam sel oleh golongan fusion and entery 

inhibitors dengan menghambat protein g41. Setelah virus masuk kedalam sel maka golongan 

NRTI yang akan menghambatnya.  

 

 

 


