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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bayi yang baru lahir sangat rentan terhadap berbagai macam infeksi

akibat kondisi mukosa usus yang belum sempurna ditambah lagi paparan

patogen yang mampu mengubah keseimbangan mikroflora pada usus bayi

(Kusumo, 2012). Kondisi ini berkaitan dengan sistem imunitas yang belum

sempurna. Sistem imunitas ini dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya

diferensiasi limfosit. Limfosit merupakan kunci sistem imunitas tubuh yang

berfungsi melawan patogen, racun, dan neoplasma pada sel somatik

(Baratawidjaja dan Renggaris, 2013; Gupta et al., 2004).

Angka kematian pada bayi di Indonesia cukup tinggi terutama pada

kasus infeksi. Survei membuktikan bahwa penyebab utama angka kematian

pada bayi di Indonesia disebabkan oleh diare, pneumonia, dan sepsis. Salah

satu penyebab diare tersering pada bayi adalah rotavirus dengan persentase

31-87% (Acton, 2013; Koukou et al.,2015). Berdasarkan hasil survei, angka

morbiditas diare pada balita pada tahun 2000 mencapai 1.278 per 1000, pada

tahun 2003 sebanyak 1.100 per 1000, pada tahun 2006 mencapai angka

1.330, dan pada tahun 2010 mencapai angka 1.310 (Kemenkes RI, 2011).

Tidak hanya diare, data WHO tahun 2005 menyatakan bahwa proporsi

kematian balita akibat pneumonia di dunia sebesar 19-26%. Di Indonesia,

berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, pneumonia

adalah penyebab kematian kedua pada balita setelah diare. Di tahun 2009,
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angka kejadian pneumonia pada bayi mencapai 35,19%, sedangkan pada

balita mencapai 64,81% (Kemenkes RI, 2010). Kejadian seperti ini tidak bisa

dibiarkan begitu saja karena dapat meningkat terus setiap tahunnya terutama

yang disebabkan oleh kasus infeksi.

Limfosit Intraepitel merupakan sel objek penelitian sebagai parameter

imunologi. Data tentang jumlah normal dan perkembangan Limfosit

Intraepitel pada Bayi Tikus Galur Wistar baru lahir belum ada, terutama data

secara sekuensial. Penelitian ini dilakukan untuk dapat menjadi data dasar

jumlah Limfosit Intraepitel dan untuk pengembangan riset di bidang

imunologi terutama pada kehidupan manusia pada tahap neonatus. Sel

limfosit merupakan satu-satunya sel dengan kemampuan memproduksi

reseptor spesifik dan mampu membedakan antigen (Abul et al, 2014).

Penelitian ini penting dilakukan karena fungsi limfosit yang penting sebagai

imunitas. Tiap organ limfoid memiliki fungsi imunitasnya masing-masing,

termasuk usus halus yang berperan sebagai imunitas sebagai salah satu

penghasil limfosit untuk imunitas tubuh. Semakin banyak jumlah limfosit

akan meningkatkan imunitas  (Randall dan Mebius, 2014).

Sepanjang penelusuran pustaka yang dilakukan, laporan tentang

pengaruh faktor usia terhadap jumlah Limfosit Intraepitel belum dilakukan.

Oleh karena itu, peneliti akan menelusuri tentang “Pengaruh Faktor Usia

terhadap Jumlah Limfosit Intraepitel di Mukosa Jejunum”.
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1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana pengaruh faktor usia terhadap jumlah limfosit intraepitel di

mukosa jejunum?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaruh faktor usia terhadap jumlah

Limfosit Intraepitel pada Bayi Tikus Galur Wistar (Rattus norvegicus)

baru lahir.

1.3.2. Tujuan Khusus

1.3.2.1. Mengetahui jumlah Limfosit Intraepitel pada Bayi Tikus

Galur Wistar (Rattus norvegicus) baru lahir pada kelompok

usia 0 hari.

1.3.2.2. Mengetahui jumlah Limfosit Intraepitel pada Bayi Tikus

Galur Wistar (Rattus norvegicus) baru lahir pada kelompok

usia 7 hari.

1.3.2.3. Mengetahui jumlah Limfosit Intraepitel pada Bayi Tikus

Galur Wistar (Rattus norvegicus) baru lahir pada kelompok

usia 14 hari.

1.3.2.4. Mengetahui jumlah Limfosit Intraepitel pada Bayi Tikus

Galur Wistar (Rattus norvegicus) baru lahir pada kelompok

usia 3 bulan.
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1.3.2.5. Mengetahui perbandingan dari Limfosit Intraepitel pada Bayi

Tikus Galur Wistar (Rattus norvegicus) baru lahir pada

kelompok usia 0 hari, 7 hari, 14 hari, dan 3 bulan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah pengetahuan mengenai

perkembangan Limfosit Intraepitel pada Bayi Tikus Galur Wistar

(Rattus norvegicus) baru lahir pada kelompok usia 0 hari, 7 hari, 14

hari, dan 3 bulan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk membuat vaksin

intramukosa yang berfungsi sebagai imunologi bagi bayi baru lahir.

Sehingga diharapkan dengan adanya vaksin intramukosa ini akan

menurunkan angka infeksi pada bayi baru lahir.


