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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pada saat ini banyak ditemukan kejadian yang berkaitan dengan inflamasi 

dan trauma pada kornea. Sebagian besar dialami oleh orang-orang yang banyak 

beraktivitas di luar ruangan. Setiap hari mereka banyak terkena debu, polusi 

udara, dan sinar matahari langsung. Di Amerika Serikat sekitar 4% populasi 

terjadi neovaskularisasi kornea dan setiap 1,4 juta pasien beresiko terjadi 

neovaskularisasi kornea. Di Amerika Serikat juga terdapat sekitar 2,4 juta trauma 

okuler setiap tahunnya, dimana 20.000 sampai 68.000 denga trauma yang 

mengancam penglihatan dan 40.000 orang menderita kehilangan penglihatan yang 

signifikan setiap tahunnya (kecova et al,2011). 

Kecelakaan dirumah, kekerasan, ledakan, cedera akibat olahraga, dan 

kecelakaan lalu lintas merupakan keadaan yang paling sering menyebabkan 

trauma mata. Trauma okuli kimia meliputi 26,5% dari seluruh trauma okuli. Lebih 

dari 23% pasien mengalami kecacatan penglihatan bilateral permanen 

(Randleman,2010). Trauma okuli akibat basa lebih sering terjadi daripada asam 

dan memerlukan terapi jangka panjang. Walaupun telah dilakukan penanganan 

medis yang maksimal sulit untuk mencapai rehabilitasi (Singh et al,2013). 

Inflamasi kornea merupakan tanda klinis yang penting dan sering 

ditemukan dalam kasus trauma fisik (abrasi, bedah refraktif), lingkungan (mata 

kering), infeksi (mikroba), atau mutasi genetik (distrofi Fuch), yang pada akhirnya 

menyebabkan peradangan kornea dan kematian atau kerusakan sel-sel kornea. 
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Kornea dianggap sebagai immune privilege karena avaskularnya alami. Namun, 

cedera fisik pada kornea dapat mengubah ultra strukturnya, hal ini dapat 

menyebabkan pembengkakan stroma, redistribusi leukosit, kematian  keratocites, 

dan infiltrasi sel-sel inflamasi seperti IL-1, IL-4,IL-5, IL-6, IL-8 TNF-α. Infiltrasi 

sel inflamasi dan edema menyebabkan kekeruhan yang menetap dan kehilangan 

penglihatan(Kecova H,2011). 

Tumor Necrosis Factor Alpha merupakan mediator utama dalam respon 

inflamasi akut terhadap bakteri dan berperan dalam respon imun bahkan  

mikroorganisme penyebab infeksi yang lain, serta bertanggung jawab atas banyak 

komplikasi sistemik yang disebabkan infeksi berat (Abbas AK, Lichtman AH, 

Pillai S,2007). Tumor Necrosis Factor Alpha diproduksi oleh berbagai jenis sel 

termasuk makrofag, sel T, B, NK, astrosit dan kupfer. Tumor Necrosis Factor 

Alpha terbukti juga merupakan modulator respon imun kuat yang memperantarai 

induksi molekul adhesi, sitokin lain dan aktivasi neutrophil(Male D,2007). Tumor 

Necrosis Factor Alpha dapat berfungsi sebagai factor angiogenesis dan dapat 

membentuk pembuluh darah baru dan dapat berfungsi sebagai factor pertumbuhan 

fibroblast (FGF)  yang mengakibatkan pembentukan jaringan ikat. Bila produksi 

TNF-α tetap berlanjut, jaringan – jaringan tersebut dapat merupakan jaringan 

limfoid baru dimana berkumpul limfosit B dan T. ( Abbas,2007).  

Genistein yang tergolong dalam isoflavonoid, dari beberapa penelitian 

sudah dibuktikan bahwa genistein, yang telah diidentifikasi sebagai inhibitor 

ampuh dalam  proliferasi sel dan in vitro angiogenesis. Dalam beberapa penelitian 

genistein akan menghambat TNF-α dengan beberapa cara yaitu menghambat jalur 

ROS/Akt/NF kB dan mengeluarkan lebih banyak aktivasi AMPK pada proses 
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inflamasi.  Fotsis et al. menemukan bahwa genistein menghambat proliferasi sel 

endotel vaskuler dan angiogenesis pada konsentrasi 5 dan 150 µM/L. Pada kelinci 

yang diinjeksi genistein subkonjungtiva 40 µg/hari dan Joussen et al. yang 

menggunakan genistein dengan konsentrasi 0.5 mg ml-1 sebagai tetes mata yang 

diteteskan 4x sehari menunjukkan penurunan densitas pembuluh darah di limbus 

daerah vaskularisasi (Battu,Z.Y.Ju,2010).  

Maka dari itu  untuk mengetahui efek genistein pada kornea maka pada 

penelitian ini dilakukan induksi neovaskularisasi kornea tikus menggunakan 

kauterisasi kimia. Berdasarkan penelitian Zhou et al  pemberian NaOH 1 N 

topikal dapat menginduksi neovaskularisasi kornea dalam waktu 48-72 jam. Oleh 

karena itu, untuk mengetahui efek genistein pada kornea, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian pemberian genistein topical tetes mata terhadap penurunan 

ekspresi TNF-α pada kornea mata tikus putih jantan  (Rattus novergicus strain 

wistar) model inflamasi. Dengan demikian genistein tetes dapat sebagai alternatif 

anti inflamasi dalam menurunkan TNF-α pada kornea mata tikus. Karena efek 

genistein dapat menghambat pembentukan neovaskularisasi kornea yang tidak 

didapatkan pada obat anti inflamasi lainnya. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

  Bagaimana pengaruh pemberian genistein topical tetes mata terhadap 

penurunan ekspresi TNF-α pada kornea mata tikus putih jantan (Rattus novergicus 

strain wistar) model inflamasi 
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1.3.Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Mengetahui pengaruh pemberian genistein topikal  tetes mata terhadap 

ekspresi TNF-α pada kornea tikus putih jantan (Rattus novergicus strain wistar)  

model inflamasi 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Mencari dosis efektif genistein topikal tetes mata terhadap ekspresi TNF- α 

pada kornea tikus putih jantan (Rattus novergicus strain wistar) model inflamasi 

1.4. Manfaat Penelitian  

1.4.1 Akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai dasar teori untuk mengembangkan 

genistein topikal tetes mata sebagai terapi alternatif untuk inflamasi . 

1.4.2 Klinis 

Mengetahui manfaat genistein topikal tetes mata sebagai pilihan terapi untuk 

inflamasi.  

1.4.3 Umum  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk mengetahui 

manfaat genistein topikal dalam menurunkan TNF-α pada proses inflamasi 

sehingga dapat dijadikan sebagai obat alternatif inflamasi pada kornea.  


