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Hati adalah kelenjar terbesar dalam saluran pencemaan maupun dalam tubuh
yang berfungsi sebagai pusat metabolisme. Hati memiliki banyak fungsi, yang
penting antara lain : sebagai kelenjar eksokrin, metabolisme protein, karbohidrat, dan
lemak, sebagai tempat detoksikasi Senobiotik yang larut dalam lemak, tempat
sintesis protein plasma. Bagian dari hati yang paling berperan adalah sel hati atau
hepatosit (Ressang, 1983; Maclachlan dan Cullen, 1995).
Pada saat hewan kelaparan terjadi katabolisme cadangan makanan dalam
tubuh misalnya glikogen, protein dan lemak.
Glikogen dipecah untuk
mempertahankan kadar glukosa darah melalui proses glikogenolisis (Mayes, 1995).
Katabolisme protein otot mengakibatkan hewan kehilangan berat badan, sedangkan
katabolisme protein plasma dapat mengakibatkan hipoalbuminemia dan
hipoproteinemia. Albumin yang dihasilkan sel hati berperan dalam menjaga tekanan
osmose, hipoalbuminemia menyebabkan tekanan osmose terganggu sehingga cairan
dari pembuluh darah keluar kejaringan interstitium dan biasanya mengumpul
dirongga abdomen maupun dirongga thorax karena adanya gaya grafitasi bumi
(Wells, 1965; Giindra, 1986). Bila dalam tubuh terjadi peningkatan katabolisme
lemak maka akan terjadi degenerasi !ern& (Girindra, 1986; Rumawas, 1989;
Ganong, 1995).
Penelitian ini dilakukan di Bagian Fisiologi dan Farmakologi serta Lab.
Patologi Veteriner, Bagian Parasitologi dan Patologi, Fakultas Kedoketeran Hewan
Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini berlangsung dari bulan September 1999
sampai Januari 2000. Hewan percobaan yang digunakan adalah Tikus Putih (Rattus
sp) galur Spraque-Dawley pada umur dewasa yaitu berumur 80 hari pada awal
penelitian. Penelitian ini dibagi atas dua tahap yaitu penelitan pendahuluan dan
penelitian utama. Penelitian pendahuluan bertujuan untuk penentuan jumlah pakan
ad libitum dengan menggunakan 5 ekor tikus jantan dan 5 ekor tikus betina pada
minggu ke-0 selama 2 hari berturut-turut. Penelitian utama menggunakan 48 ekor
tikus jantan yang dibagi atas 3 kelompok secara acak : Kelompok P1 yaitu kelompok
tikus yang diberi perlakuan pakan 70% dari ad libitum, kelompok P2 yaitu kelompok
tikus yang diberi perlakuan pakan 60% dari ad libitum, kelompok P3 yatiu kelompok
tikus yang diberi perlakuan pakan 50% dari ad libitum. Penelitian utama
berlangsung selama 5 minggu, tiap hari berat badan tikus ditimbang dan tiap akhir
minggu dibunuh sebanyak 3 ekor dari tiap-tiap kelompok tikus, lalu diambil hati dan
ditimbang beratnya, kemudian diawetkan dengan Bufer Neutral Formalin (BNF)
10%. Pembuatan preparat histopatologi hati menggunakan mikrotom dengan
lalu diamati
ketebalan preparat 5 mikron dan pewarnaan Hematoksilin Eosin @E),
dibawah mikroskop cahaya dengan pembesaran obyektif lox, 40X dan 100X.

Data peningkatan jumlah vena sentralis, penurunan rasio berat hati perberat
badan dan penurunan berat badan diuji statistik dengan ANOVA tersarang kemudian
dilanjutkan dengan uji Duncan.
Pengamatan Patologi Anatomi (PA) terlihat kapsula hati tidak mengalami
pengeriputan, belum terjadi udema, dan warna hati merah coklat. Pengamatan
histopatologi memperlihatkan hati atrofi dengan parameter : penurunan ukuran sel
, hati dari semua perlakuan sejak minggu ke-1 sampai minggu ke-5, peningkatan
jumlah vena sentralis hati tikus per lapang pandang. Pada perlakuan ini belum terjadi
degenerasi lemak dan kapsula hati belum mengalami pengeriputan.
Selama perlakuan, hewan melakukan proses adaptasi yaitu dengan cara
pengambilan cadangan makanan, proses adaptasi ini terjadi pada kelompok P1 pada
minggu ke-4 dm 5, pada minggu ini hepatosit berangsur-angsur normal sama dengan
ukuran hepatosit pada minggu ke-0, selain itu jumlah vena sentralis pada setiap
lapang pandang mengalami penurunan. Proses adaptasi pada kelompok P2 pada
minggu 3,4 dan 5, namun proses adaptasi pada minggu ini belum bisa bisa memenuhi
kebutuhan energi hati sehingga masih terjadi atrofi. Atrofi hati terberat terjadi pada
kelompok P3 terutarna pada minggu ke-5.
Parameter penunjang dari atrofi hati adalah penurunan rasio berat hati per
berat badan yang dialami oleh tikus kelompok P3 pada minggu ke-5, penurunan
berat badan yang juga dialami oleh kelompok tikus P3 pada minggu ke-5.
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