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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Imunomodulator merupakan agen kimia yang dapat memodulasi sistem 

imun dengan menstimulasi produksi antibodi atau inhibisi aktivitas sel darah putih. 

Penggunaan imunomodulator dapat berpotensi dalam meningkatkan pertahanan 

tubuh terhadap infeksi patogen penyebab penyakit. Imunomodulator yang umum 

dikenal salah satunya adalah probiotik (Tsai et al., 2012; Lebish & Moraski, 1987).  

 Probiotik yang sebagian besar terdiri dari bakteri asam laktat (BAL) 

diketahui dapat menstimulasi sistem imun seluler dan humoral. Lactobacillus, 

Bifidobacterium, dan Sacharomyces yang umum digunakan untuk suplemen 

kesehatan sebagai probiotik. Probiotik berinteraksi dengan berbagai sel imun untuk 

dapat memodulasi respon imun. Sebagai contoh, probiotik dapat mengaktifkan 

sistem imun innate untuk mempersiapkan respon imun adaptif lebih dini, 

menstimulasi sel dendritik yang menginduksi perkembangan sel T regulatori 

(Tregs), dan meningkatkan aktivitas supresi respon imun (Kwon et al., 2010). 

Secara khusus, beberapa strain Lactobacillus dapat menstimulasi sitokin anti 

inflamatori secara spesifik. Selain memodulasi sitokin sel T, probiotik dapat 

menstimulasi sekresi antibodi pada sel B humoral (Kemgang et al., 2014). 

Pengaplikasian probiotik secara oral seperti sonde yaitu dengan 

memasukkan cairan secara paksa ke dalam lambung merupakan salah satu metode 

yang umum digunakan. Selain itu, probiotik juga dapat diberikan secara oral atau 

diminum dalam bentuk tablet atau cairan, namun metode konsumsi secara oral ini 
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diketahui memiliki limitasi terutama dalam hal tingkat penyerapannya oleh tubuh. 

Beberapa hal yang dapat menurunkan tingkat penyerapan probiotik oleh tubuh di 

antaranya adalah sistem pertahanan alami tubuh seperti asam lambung, enzim 

pencernaan, dan zat anti mikrobial dalam mulut. Hal tersebut menyebabkan 

diperlukan beberapa kali aplikasi dosis secara oral agar probiotik dapat memberikan 

pengaruh yang nyata pada tubuh. Selain itu, metode oral dianggap kurang efektif 

apabila diaplikasikan pada pasien yang memiliki gangguan pencernaan atau dalam 

keadaan koma (Foligne et al., 2005).  

 Metode intraperitoneal injection (IP) merupakan metode alternatif untuk 

pemberian bakteri asam laktat yang berpotensi sebagai probiotik. Secara 

intraperitoneal, probiotik dapat terserap lebih banyak oleh tubuh karena dapat 

langsung berinteraksi dengan sel imun tanpa melewati banyak rintangan (Foligne 

et al., 2005).  

 Hingga saat ini, pemberian bakteri asam laktat dengan metode IP sacara 

penelitian atau praktikal masih tergolong lebih sedikit dibandingkan dengan 

penggunaan metode sonde. Oleh karena itu akan diselidiki efek pemberian bakteri 

asam laktat Lactobacillus fermentum dengan metode IP sebagai agen 

imunomodulasi pada mencit Balb/C (Foligne et al., 2005). 

1.2 Rumusan Permasalahan 

 Probiotik diketahui berperan sebagai imunomodulator yang dapat 

meningkatkan respon imun tubuh. Penggunaan metode oral gavage atau sonde 

memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah probiotik yang masuk ke dalam 

tubuh harus melewati sistem pertahanan alami tubuh seperti asam lambung, enzim 
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pencernaan dan zat anti mikrobial dalam mulut sehingga menurunkan 

efektivitasnya dalam memodulasi sistem imun. Oleh karena itu, metode IP sebagai 

metode alternatif untuk pemberian probiotik perlu diteliti khususnya sehubungan 

dengan pengaruhnya terhadap efektivitas imunomodulasi probiotik pada mencit 

Balb/C.  

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh 

pemberian bakteri asam laktat Lactobacillus fermentum secara oral (sonde) dan 

intraperitoneal injection (IP) terhadap respon imun mencit Balb/C terhadap 

pemberian antigen.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengukur pengaruh pemberian pemberian bakteri asam laktat 

Lactobacillus fermentum secara oral (sonde) dan intraperitoneal injection 

(IP) terhadap jumlah sel darah putih  

2. Mengukur pengaruh pemberian pemberian bakteri asam laktat 

Lactobacillus fermentum secara oral (sonde) dan intraperitoneal injection 

(IP) terhadap titer antibodi mencit Balb/C ketika diberikan antigen sRBC 

(sheep red blood cell).  

 

 

 




