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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Efek Negatif Flufenazine Dekanoat terhadap Hepar  

Flufenazin dekanoat merupakan ester dekanoat dari flufenazin yang 

dimasukkan dalam tubuh secara intramuskular (IM).
25

 Flufenazin dekanoat 

lambat diabsorbsi dari daerah injeksi intramuskular, lalu dihidrolisis dalam 

plasma menjadi agen terapeutik yang aktif. Karena itulah obat ini mempunyai 

durasi kerja obat yang panjang.
14,25 

Waktu paruhnya dalam serum adalah 

sekitar 7 sampai 10 hari.
10,25 

Flufenazin dekanoat tidak mengalami metabolisme lintas pertama 

karena tidak masuk secara oral. Namun selanjutnya, flufenazin dimetabolisme 

di hepar dengan cara hidorksilasi dan demetilasi menjadi bentuk yang lebih 

larut dan siap diekskresi. Flufenazin dimetabolisme oleh subfamili enzim 

sitokrom P450 (CYP). Rute ekskresinya kebanyakan dalam urin dan feses 

melalui empedu.
26

 

Semua proses metabolisme zat xenobiotik, seperti flufenazin, oleh 

hepar normalnya menghasilkan Reactive Oxygen Species (ROS) karena 

memang berperan dalam sinyal antar sel dan homeostasis.
27 

ROS bisa berupa 

radikal oksigen dan nonradikal reaktif. Radikal oksigen bersifat reaktif karena 

adanya elektron yang tidak berpasangan, seperti peroksida, anion 

superoksida, dan radikal hidroksil. Sedangkan contoh dari spesies non radikal 

reaktif adalah hidrogen peroksida (H2O2). Sifat ROS yang sangat reaktif 

membuatnya bisa bereaksi dengan berbagai makromolekul penyusun sel, 
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mengakibatkan disfungsi protein, peroksidasi lipid yang merusak membran 

sel, dan deoxyribonucleic acid (DNA) yang menyebabkan mutasi lalu 

kematian sel.
28  

Tubuh manusia sebenarnya mempunyai berbagai mekanisme 

pertahanan untuk mencegah kerusakan sel yaitu dengan antioksidan 

endogen.
6 

Antioksidan ini bereaksi dengan ROS yang merupakan oksidan, 

sehingga ROS tidak bereaksi dengan makromolekul penyusun sel. Namun, 

jika jumlah oksidan terlalu banyak, antioksidan endogen tidak akan cukup 

untuk mencegah terikatnya ROS dengan makromolekul penyusun sel 

sehingga terjadi stres oksidatif yang merupakan awal dari terjadinya 

kerusakan organ akibat banyaknya kematian sel.
6,29 

 

Gambar 1 Oksidatif stres pada sel yang diinduksi obat
27

 

2.2  Gambaran Histopatologi Hepar 

Hepar merupakan organ kelenjar terbesar dalam tubuh, terletak di 

bawah diafragma dalam rongga abdomen. Hepar terdiri dari 4 lobus dan 
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dilapisi kapsula jaringan ikat tipis serta ditutupi peritoneum. Daerah porta 

hepatis merupakan tempat masuknya v. porta dan a. hepatika propria, serta 

tempat keluarnya duktus hepatikus kanan kiri.
30

 

Hepar memiliki banyak fungsi. Melalui v. porta semua zat yang 

diabsorbsi oleh usus akan mencapai hepar, kecuali lipid. Hepar mengubah, 

menimbun, mengumpulkan metabolit-metabolit serta menetralkan zat-zat 

toksik. Hepar juga menyekresi empedu yang akan disimpan terlebih dahulu 

dalam vesica felea sebelum dialirkan ke dalam lumen duodenum untuk 

membantu pencernaan lemak. Pengaruhnya yang paling besar yaitu dalam 

mengatur metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak.
8,31,32

  

Jaringan ikat portal yang merupakan lanjutan dari kapsula, 

mengelilingi unit struktural utama hepar yang tersusun sebagai lobulus hepar. 

Pembuluh darah yang terdapat di sudut lobulus hepar berbentuk heksagonal 

tersebut disebut sebagai trigonum portal. Pada area tersebut terdapat cabang 

a. hepatika, cabang v. porta, duktus biliaris, dan pembuluh limfe. Lobulus 

hepar pada potongan melintang tersusun dari deretan sel parenkim hati yang 

terletak radier dengan pusat di tengahnya yaitu v. sentralis, dan dipisahkan 

celah yang disebut sinusoid hepar. Dinding sinusoid dilapisi selapis sel 

endotel yang tidak kontinu. Celah yang memisahkan hepatosit dengan endotel 

sinusoid disebut sebagai celah Disse, yang berisi mikrovili hepatosit.
30

 

Macam sel yang terdapat pada hepar adalah sel Kupffer, sel stellata, 

dan hepatosit. Sel Kupffer merupakan sel fagosit, dengan inti lebih menonjol 

dibanding inti endotel. Sel stellata merupakan sel penimbun lemak dan 
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mampu menyimpan vitamin A. Hepatosit merupakan sel bentuk polihedral, 

batas sel jelas, inti sel bulat di tengah, sitoplasma eosinofilik karena 

banyaknya mitokondria dan retikulum endoplasma halus. Di dalam 

sitoplasmanya terdapat lisosom, peroksisom, butir glikogen, dan tetes 

lemak.
30

 

 

Gambar 2 Hepatosit dan Sinusoid (HE)
30 

Hepatosit memiliki banyak retikulum endoplasma baik halus maupun 

kasar. Pada hepatosit, retikulum endoplasma kasar membentuk agregat yang 

tersebar dalam sitoplasma. Agregat ini seringkali disebut badan basofilik. 

Beberapa protein (seperti albumin darah dan fibrinogen) disintesis pada 

poliribosom di struktur ini. Berbagai proses penting berlangsung di dalam 

retikulum endoplasma halus yang tersebar secara difus di dalam sitoplasma. 

Organel ini bertanggung jawab atas proses oksidasi, metilasi, dan konjugasi 

yang diperlukan untuk menonaktifkan atau mendetoksifikasi berbagai zat 
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sebelum diekskresi dari tubuh. retikulum endoplasma halus merupakan sistem 

labil yang segera bereaksi molekul yang diterima hepatosit.
33

 

Lobulus hepar yang berbentuk heksagonal dengan v. sentralis di 

tengahnya disebut sebagai lobulus klasik hati, yang merupakan unit struktural 

anatomis terkecil dari hati. Sedangkan unit fungsional utama hepar adalah 

lobulus portal yang dibatasi tiga v. sentralis dengan sumbu duktus biliaris 

interlobuler. Unit fungsional hepar terkecil adalah asinus hati yang terletak di 

antara 2 v. sentralis dengan area porta sebagai sumbunya.
30 

 

Gambar 3 Gambaran Mikroskopis Hepar. A adalah lobulus hepar dengan 

pusatnya vena sentralis. B adalah area porta dengan arteri, vena, pembuluh limfe, 

dan saluran empedu. C adalah serabut retikuler kolagen III pada lobulus hepar.
30

 

Secara fungsional, lobulus hepar dibagi dalam 3 zona. Zona 1 

merupakan zona aktif dimana letak sel-selnya paling dekat dengan 

pembuluh darah yaitu area porta, akibatnya zona ini yang pertama kali 

dipengaruhi oleh perubahan darah yang masuk. Bila kerusakan sudah terjadi 
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pada zona ini berarti derajat kerusakan hepar sudah parah karena dengan 

dekatnya letak sel-sel dengan pembuluh darah, perbaikan terhadap sel yang 

degenerasi tentu lebih cepat karena lebih mudahnya sel mendapatkan nutrisi. 

Zona 2 adalah zona intermedia dimana sel-selnya memberi respon kedua 

terhadap darah. Zona 3 yang merupakan zona pasif akan tampak aktif bila 

kebutuhan meningkat. Zona yang paling jauh dari aliran darah ini akan 

pertama kali mengalami kerusakan bila ada kelainan metabolisme karena 

minimnya nutrisi untuk perbaikan sel.
30,33 

Suplai darah di hepar berasal dari v. porta dan a. hepatika propria. V. 

porta bercabang menjadi venula kecil lalu menjadi venula penyalur yang 

berjalan di tepi lobulus, kemudian ujungnya menembus dinding hepatosit 

menuju sinusoid. Sinusoid berjalan radier dan berkumpul di tengah lobulus 

membentuk vena sentralis. V. sentralis bersatu dalam v. sublobularis pada 

basis lobulus yang lain, lalu membentuk v. hepatika yang bermuara ke vena 

cava inferior. Sedangkan a. hepatika bercabang menjadi a. interlobularis, 

selanjutnya mendarahi saluran portal dan struktur lain lalu berakhir langsung 

di sinusoid.
30

 

Ada beberapa mekanisme kerusakan hepatosit karena zat kimia. 

Pertama, jika reaksi energi tinggi yang melibatkan sitokrom P-450 

menyebabkan ikatan kovalen zat kimia dengan protein intrasel, maka terjadi 

disfungsi intrasel berupa hilangnya gradien ion, penurunan kadar ATP, dan 

disrupsi aktin pada permukaan hepatosit yang menyebabkan pembengkakan 

sel dan berakhir dengan ruptur sel. Kedua, disrupsi aktin pada membran 
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kanalikuli dapat menghalangi aliran bilier yang menyebabkan kolestasis. 

Kombinasi kolestasis dengan proses kerusakan intrasel yang lain akan 

menyebabkan akumulasi asam empedu yang berakibat kerusakan lebih lanjut. 

Ketiga, zat kimia dengan senyawa kecil dapat berfungsi sebagai hapten. 

Setelah berikatan dengan protein akan membentuk kompleks apoprotein yang 

bersifat imunogenik yang bermigrasi ke permukaan sel hepatosit dalam 

bentuk vesikel. Vesikel ini dapat menginduksi sel T untuk membentuk 

antibodi atau menginduksi sel T sitotoksik.
34 

Jenis kerusakan yang terdapat di hepar antara lain : 

 Degenerasi parenkimatosa, berbutir, albuminoid atau suram merupakan 

degenerasi yang paling ringan derajatnya dan bersifat reversibel. Secara 

makroskopis, hepar terlihat membesar, pinggirnya membundar, dan 

konsistensi rapuh. Bidang sayatan hepar berwarna belang atau terlihat 

seperti telah dimasak dan sewaktu dipotong akan menonjol keluar. 

  

Gambar 4 Degenerasi Parenkimatosa Hepatosit (HE, 400x)
16 
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Degenerasi ini disebut juga cloudy swelling. Sel yang mengalami 

degenerasi ini terlihat membengkak dengan sitoplasma keruh (granuler) 

karena endapan protein. Kerusakan terjadi pada sebagian kecil struktur 

sel, yaitu mitokondria dan retikulum endoplasma sehingga menyebabkan 

oksidasi sel terganggu, sehingga sel yang sakit tidak dapat mengeliminasi 

air, yang akhirnya tertimbun di dalam sel.  

 Degenerasi hidropik disebut juga ballooning degeneration, yaitu  

degenerasi dimana hepatosit mengalami pembengkakan sampai dua kali 

normal akibat timbunan cairan. Degenerasi ini ditandai dengan adanya 

vakuola berisi banyak air dalam sitoplasma yang tidak mengandung 

lemak atau glikogen sehingga terlihat pucat dan jernih. Sifat degenerasi 

ini masih reversibel, tetapi lebih parah dari degenerasi parenkimatosa.  

 Nekrosis hepar, merupakan kematian hepatosit yang bersifat lokal 

(sentral, perifer) atau masif. Ini merupakan suatu manifestasi toksik yang 

berbahaya tetapi tidak selalu kritis karena hepar mempunyai kemampuan 

regenerasi yang luar biasa. Pada nekrosis, terjadi kerusakan membran 

plasma sehingga lisosom mengeluarkan enzim ke sitoplasma dan 

menghancurkan sel. Isi sel yang keluar akibat kerusakan membran 

plasma akan memicu reaksi inflamasi.
34

 Berikut beberapa jenis nekrosis 

jaringan : 

 Nekrosis koagulasi. Pada nekrosis ini terjadi denaturasi protein dan 

hambatan enzim litik sehingga proses autolisis sangat minimal dan 

struktur jaringan yang mati masih dipertahankan. Kerangka luar sel 
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relatif utuh, inti sel mengalami piknotik, sitoplasma lebih asidofilik, 

dan jaringan yang nekrotik lebih pucat dibanding yang normal mirip 

daging yang direbus. 

 Nekrosis likuefaktif ditandai oleh larutnya jaringan akibat lisis 

enzimatik sel-sel yang mati. Jaringan yang mengalami likuefaktif 

menjadi lunak, mudah mencair, dan tersusun oleh sel-sel yang 

mengalami disintegrasi dan cairan. 

 Nekrosis lemak terjadi akibat kerja enzim-enzim lipolitik pada 

jaringan lemak. Ditandai dengan adanya lipolisis yaitu hilangnya 

kontur sel lemak. Pada awalnya, jaringan lemak terlihat lunak dan 

gelatinous, yang kemudian menjadi putih seperti kapur karena 

deposit kalsium dari dicernakannya asam lemak yang terlepas pada 

proses lipolisis. 

 Nekrosis fibrinoid terbatas pada pembuluh darah kecil akibat 

autoimun atau hipertensi maligna. Tekanan yang tinggi 

menyebabkan nekrosis pembuluh darah sehingga plasma masuk ke 

dalam lapisan media. Fibrin terdeposit di situ di samping protein 

lain. Pada pewarnaan HE, terlihat massa homogen kemerahan.  

 Nekrosis kaseosa memiliki gambaran nekrosis koagulasi dan 

nekrosis likuefaktif. Rangka luar sel tidak lagi utuh, tetapi jaringan 

belum mencair. Sisa-sisa sel tampak sebagai bahan amorf bergranula 

halus yang eosinofilik.
34
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Gambar 5 Degenerasi Hidropik (HE 600x)
16

   

2.3 Ekstrak Kulit Manggis Kaya Antioksidan  

Antioksidan adalah molekul yang cukup stabil untuk dapat 

mendonorkan elektronnya, sehingga dapat mengikat radikal bebas dan 

mencegah terjadi stres oksidatif. Tubuh manusia mempunyai sistem 

pertahanan berupa antioksidan endogen, contohnya superoxide dismutase 

(SOD), glutathione peroxide (GpX), dan catalase (CAT).
6,12

 Enzim ini 

menghambat inisiasi reaksi rantai ROS. Ada juga jenis antioksidan lain non 

enzimatik, seperti glutathione sulfhydryl (GSH), vitamin E, vitamin C, dan 

beta caroten yang bereaksi dengan ROS sehingga mencegah propagasi reaksi 

berantai.
6,17

 Dengan adanya antioksidan endogen, tubuh dapat melawan 

radikal bebas. Namun, jika jumlah radikal bebas berlebih hingga antioksidan 

endogen tidak dapat menetralisir semuanya, tubuh membutuhkan bantuan 

antioksidan eksogen. Antioksidan eksogen dapat berasal dari berbagai macam 

bahan yang terdapat di alam, salah satunya adalah ekstrak kulit manggis.
18,24

 

Dahulu, orang hanya memakai buah manggis (Garcinia mangostana 

L.) sebagai obat tradisional, sedangkan kulitnya hanya dibuang begitu saja. 

Gambar 6 Apoptosis (HE, 600x)
16
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Setelah diteliti, ternyata kulit buah manggis mengandung senyawa dengan 

aktivitas farmakologi seperti antihistamin, antiinflamasi, pengobatan penyakit 

jantung, antibakteri, dan antijamur.
18

 Bahkan ada yang meneliti aktivitas 

antikanker yang dimiliki senyawa dalam kulit buah manggis.
21 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Buah Manggis
21

 

Cara mendapatkan ekstrak kulit buah manggis yang kaya antioksidan 

tersebut adalah dengan terlebih dahulu memisahkan kulit dari daging buah 

dan kulit luar yang keras, dipotong kecil lalu dikeringkan. Kulit yang sudah 

kering dihaluskan hingga menjadi bubuk lalu diayak. Ekstraksi antioksidan 

dilakukan dengan merendam bubuk tersebut dalam pelarut etanol. Setelah 

proses maserasi berakhir, dilakukan penyaringan hingga didapatkan filtrat 

lalu dipekatkan. Setelah pekat, residu pelarut dihilangkan dengan 

menyemprotkan gas nitrogen.
21 

Kulit buah manggis (Garcinia mangostana L.) mengandung senyawa 

polifenol yang mepunyai aktivitas antioksidan. Komponen polifenol yang 

terdapat pada kulit manggis meliputi golongan tanin, antosianin dan 

xanthone.
18

 Golongan xanton merupakan senyawa utama kandungan kulit 

buah manggis yang dilaporkan bertanggungjawab atas beberapa aktivitas 
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antioksidan. Ada kandungan xanton yang berhasil diidentifikasi dari ekstrak 

larut dalam diklorometana yaitu 2 xanton terprenilasi teroksigenasi dan 12 

xanton lainnya. Dua senyawa xanton terprenilasi teroksigenasi adalah 8-

hidroksikudraksanton G, dan mangostingon [7-metoksi-2-(3-metil-2-butenil)-

8-(3-metil-2-okso-3-butenil) 1,3,6-trihidroksiksanton. Sedangkan kedua belas 

xanton lainnya adalah: kudraksanton G, 8-deoksigartanin, garsimangoson B, 

garsinon D, garsinon E, gartanin, 1-isomangostin, alfa-mangostin, gamma-

mangostin, mangostinon, smeathxanthon A, dan tovofillin A.
35,36 

Dari 

keempatbelas senyawa tersebut, 8-hidroksikudraksanton G, gartanin, alfa-

mangostin, gamma-mangostin, dan smeathxanthon A adalah antioksidan yang 

paling aktif. Senyawa xanton yang paling dominan dalam kulit buah manggis 

adalah alfa-mangostin yang terbukti mempunyai aktivitas antioksidan kuat.
37 

Semua antioksidan dalam ekstrak kulit buah manggis mampu 

menghambat sintesa PGE2 dari sel glioma tikus yang diinduksi Ca2+ 

ionophore A23187.
24

 Senyawa garsinon E menunjukkan aktivitas 

sitotoksisitas yang paling poten di antara senyawa lain dalam kulit manggis.
38

 

Ekstrak metanol kulit buah manggis menunjukkan aktivitas sangat poten 

dalam menghambat proliferasi sel kanker payudara SKBR3,
24

 dan 

menunjukkan aktivitas apoptosis.
18

 Alfa-mangostin mampu mengaktivasi 

enzim apoptosis caspase-3 dan 9. Alfa mangostin diduga kuat memperantarai 

apoptosis jalur mitokondria, ini didasari oleh perubahan mitokondria setelah 

perlakuan senyawa tersebut selama 1-2 jam. Ada penelitian in vivo aktivitas 

kemopreventif alfa-mangostin pada lesi preneoplastik putatif yang terlibat 
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pada karsinogenesis kolon tikus, yang diinduksi 1,2-dimetilhidrazin (DMH). 

Pada pelabelan antigen nukleus sel yang mengalami proliferasi, senyawa 

tersebut menurunkan terjadinya lesi focal dan epitelium kolon tikus.
38 

Proses 

oksidasi lipoprotein densitas rendah (LDL) yang sangat berperan dalam 

aterosklerosis juga bisa dihambat oleh alfa-mangostin dan xanton 

terprenilasi.
39

  

 

 

 

 

 

Gambar 8 Senyawa alfa mangostin dan gamma mangostin
35 

Dari hasil penelitian, senyawa yang mempunyai aktivitas anti-

inflamasi adalah gamma-mangostin.
21

 Gamma-mangostin menghambat secara 

poten pelepasan PGE2 pada sel glioma tikus C6 yang diinduksi Ca2+ 

ionophore A23187. Gamma mangostin juga menghambat perubahan asam 

arakidonat menjadi PGE2 dalam mikrosomal. Dari penelitian ini, gamma 

mangostin mempunyai aktivitas anti-inflamasi dengan menghambat aktivitas 

siklooksigenase (COX).
 
Gamma mangostin secara langsung menghambat 

aktivitas enzim Ikappa B kinase, untuk kemudian mencegah proses 

transkripsi gen COX-2 (gen target NFkappaB), menurunkan produksi PGE2 

dalam proses inflamasi.
 18 

 

2.4 Pengaruh Ekstrak Kulit Manggis Terhadap Hepar 

Kulit manggis merupakan sumber antioksidan.
40–42

 Xanton sebagai 

antioksidan poten yang terkandung dalam ekstrak kulit manggis dapat 
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berperan sebagai agen hepatoprotektif. Xanton dibutuhkan karena hepar 

merupakan organ yang sangat vital fungsinya dalam proses metabolisme 

tubuh tentu sangat rentan terhadap kerusakan yang ditimbulkan radikal bebas 

akibat kapasitas metaboliknya yang tinggi.
40,41  

Berdasarkan penelitian Marzuki P.W., ekstrak kulit manggis dapat 

menurunkan tingkat kerusakan hepatosit pada mencit Mus musculus yang 

diinduksi karbontetraklorida.
41

 Afiana Rohmani juga membuktikan efek 

ekstrak kulit manggis dalam menurunkan kematian hepatosit pada tikus 

wistar yang diinduksi formalin.
40 

Ekstrak etanol kulit manggis memiliki efek hepatoprotektif terhadap 

hepar tikus yang diinduksi plumbum asetat.
43 

Menurut penelitian Clarinta, 

ekstrak etanol 40% kulit manggis dapat menurunkan jumlah pembengkakan 

hepatosit tikus putih jantan galur Sprague dawley yang diinduksi rifampisin.
42 

Selain itu, ekstrak etanol kulit manggis sama efektifnya dengan vitamin E 

dalam menurunkan kadar AST dan ALT serum pada tikus Mus musculus 

yang terpapar monosodiumglutamate. Kenaikan kadar AST dan ALT serum 

merupakan indikator terjadinya gangguan fungsi hepar, sehingga menurunnya 

kadar zat ini menunjukkan adanya perbaikan fungsi hepar.
44 
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2.5 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Kerangka Teori  
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2.6 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Kerangka Konsep 

2.7 Hipotesis 

Pemberian ekstrak kulit manggis (Garcinia mangostana L.) dapat 

memperbaiki gambaran mikroskopis hepar tikus yang terpapar flufenazin 

dekanoat. 
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