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BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konseptual

Keterangan : : Menuju

: Diteliti : Diklasifikasikan

: Tidak diteliti : Mempengaruhi

Gambar 3.1
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          Jenis kelamin dibedakan menjadi dua yaitu perempuan dan laki-laki 

dimana keduanya memiliki hormon-hormon dominan yang berbeda satu sama 

lain. Hormon utama pada laki-laki adalah testosteron sedangkan perempuan 

adalah estrogen dan progesteron. Estrogen itu sendiri dapat mensensitisasi 

reseptor dopamin yang ada di CTZ, dimana CTZ merupakan salah satu bagian 

penting dalam proses mual muntah. Reseptor lain yang berada di CTZ yaitu 

histamin, serotonin, kolinergik, serta neurokinin-1. Reseptor-reseptor tersebut 

dapat menimbulkan stimulus mual muntah yang kemudian akan diteruskan ke 

pusat muntah di medula oblongata. CTZ sendiri dapat teraktivasi oleh 

berbagai cara yaitu dari darah sirkulasi dan gastrointestinal. Peredaran darah 

dalam sirkulasi dapat mengaktifkan CTZ bila terdapat obat sitotoksik, opioid, 

colinomimetic, cardiac glikoside, L-DOPA, bromocriptine, apocriptine, serta 

ipekak karena CTZ tidak terlindungi oleh blood brain barrier. Kandungan 

bahan emetik dalam peredaran darah tersebut tidak hanya mempengaruhi CTZ 

namun juga dapat mengaktifkan reseptor serotonin yang ada di gastrointesti-

nal. Iritasi lokal juga menjadi stimulus yang dapat diteruskan melalui jalur 

gastrointestinal. Jalur gastrointestinal ini akan diteruskan ke CTZ dan juga ke 

dalam nucleus traktus solitarius bergabung dengan stimulus yang dihasilkan 

oleh faring dari nukleus traktus solitarius rangsangan akan diteruskan lang-

sung ke pusat muntah. Selain rangsangan dari adanya berbagai bahan di dalam 

peredaran darah serta rangsangan dari jalur gastrointestinal, CTZ juga dapat 

dipengaruhi oleh prosedur laparoskopi. Hal ini disebabkan oleh adanya 

peregangan serta iritasi dari peritoneum pada saat terjadi insuflation dengan 

menggunakan CO2 yang berguna untuk memperluas luas lapang kerja dari 
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prosedur laparoskopi. Peregangan dan irirtasi tersebut merangsang nervus 

vagus yang kemudian akan diteruskan ke CTZ. Rangsangan muntah yang 

langsung menuju medula oblongata tidak hanya berasal dari CTZ dan nucleus 

traktus solitarius tetapi juga dari cerebellum yang rangsangannya berasal dari 

telinga dalam serta pusat-pusat lain di otak yang menerima stimulus dari 

adanya input sensoris dan perasaan. Dari medula oblongata yang merupakan 

pusat muntah, akan diteruskan jalur eferen melalui nervus glosopharingeal, 

hipoglosus, trige-minus, aksesoris, serta segmen nervus spinal yang 

selanjutnya akan terjadi mual muntah.

3.2 Hipotesis

     Terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian mual muntah 

pascaoperasi pada tindakan laparoskopi apendiktomi di RSU UMM periode Juni 

2014 – Mei 2016.


