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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tuberkulosis (TB) 

 

2.1.1 Pengertian Tuberkulosis 

 

Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium tuberculosis. Penyebaran bakteri ini seringkali melali 

inhalasi (lewat hidung) dan masuk ke paru - paru. M. tuberculosis dominan 

menginfeksi organ paru - paru, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat 

menginfeksi organ - organ yang lain. TB Paru pada manusia umum 

dijumpai dalam dua bentuk yaitu : 

1. Tuberkulosis primer yaitu infeksi TB yang terjadi untuk pertama 

kalinya. 

2. Tuberkulosis pasca primer yaitu bila penyakit TB timbul setelah 

seseorang sembuh dari infeksi TB. Pada bentuk ini sering kali ditemukan 

karena penderita merupakan sumber penularan dimana terdapat bakteri M. 

tuberculosis pada dahak penderita (Notoatmodjo, 2011). 

2.1.2 Epidemiologi Tuberkulosis (TB) 

 

Tuberkulosis adalah salah satu dari sepuluh penyakit yang 

memiliki angka kematian terbesar di dunia. Tahun 2015, diketahui jumlah 

penderita TB baru di seluruh dunia mencapai 10,4 juta. laki - laki sekitar 5,9 

juta perempuan sekitar 3,5 juta, dan anak - anak 1 juta. Diperkirakan 1,8  

juta meninggal dengan rincian 1,4 juta akibat TB dan 0,4 juta akibat TB 

dengan HIV. 
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WHO melaporkan bahwa sejak dahulu dan faktanya, prevalensi TB 

setiap tahun selalu mengalami peningkatan dan WHO memprediksikan 

kurang lebih terdapat 690.000 penderita TB di Indonesia. TB sendiri 

merupakan penyebab kematian kedua setelah stroke pada usia 15 tahun ke 

atas dan penyebab kematian pada bayi dan balita (Nizar,2017). 

2.1.3 Patofisiologi Tuberkulosis (TB) 

 

Saat terinplantasi Mycobacterium tuberculosis melalui saluran 

nafas, maka mikroorganisme akan membelah diri dan terus berlangsung 

meskipun lambat. Nekrosis jaringan dan klasifikasi pada daerah yang 

terinfeksi dan nodus limfe regional dapat terjadi, menghasilkan radiodens 

area menjadi kompleks Ghon. Sebagai bagian dari imunitas yang dimediasi 

oleh sel, makrofag yang terinaktivasi dalam jumlah besar akan  

mengelilingi daerah yang terdapat Mycobacterium tuberculosis. Makrofag 

membentuk granuloma yang mengandung organisme (Sukandar et al, 

2009) 

2.1.4 Penyebab Tuberkulosis (TB) 

 

Penyakit TB merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri M. 

tuberculosis, yang sebagian besar menyerang organ paru- paru namun 

dapat juga menyerang organ tubuh lainnya (Kemenkes RI,2014) 

Bakteri M. tuberculosis merupakan bakteri yang berbentuk batang 

dan memiliki sifat tahan terhadap asam. Karena ketahanannya pada saat 

diberi pewarnaan, bakteri inidisebut juga dengan Bakteri Tahan Asam 

(BTA). Bakteri ini dapat bertahan hidup dalam keadaan gelap dan lembab, 

namun akan mati jika mendapat paparan langsung dari sinar 
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Ultraviolet (UV). M. tuberculosis dapat menjadi dorman dimana bakteri 

tersebut akan tertidur/tidak berkembang selama beberapa tahun lamanya 

(Kemenkes RI,2014). 

2.1.5 Taksonomi 
 
 

 

Kingdom: Bacteria 

Filum: Actinobacteria 

Ordo: Actinomycetales 

Subordo: Corynebacterineciae 

Famili: Mycobactericiae 

Genus: Mycobacterium 

Spesies: Mycobacterium 

tuberculosis 

 

 
2.1.6 Penularan Tuberkulosis (TB) 

 

Sumber penularan tuberkulosis adalah melalui dahak (droplet) pasien 

yang TB BTA nya positif dan dikeluarkan saat batuk atau bersin sehingga 

bakteri tersebar ke udara. Hasil BTA dapat diketahui dari pemeriksaan 

mikroskopis dimana akan didapatkan gambaran bakteri yang tahan 

terhadap asam. 

Dalam sekali batuk/bersin dapat menghasilkan 3000 percikan dahak  

(droplet) yang dapat bertahan dalam suhu kamar selama beberapa jam. 
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Infeksi terjadi apabila ada seseorang yang menghirup udara yang 

mengandung droplet berisi M. tuberculosis dan masuk kedalam paru - 

parunya. Setelah menginfeksi paru - paru, tidak menutup kemungkinan 

dapat menyebar ke organ - organ lainnya (Kemenkes, 2014). 

2.1.7 Manifestasi Klinis 

 

Tanda dan gejala terjangkitnya penyakit TB dapat bervariasi di 

setiap individu, mulai dari tanpa gejala sampai timbulnya gejala akut. 

Tanda dan gejala terjangkitnya penyakit TB adalah: 

 

A. Sistemik : Anoreksia, berat badan menurut, keringat saat malam 

 

B. Akut : Demam tinggi, flu, menggigil, demam akut, sesak nafas, 

dan sebagainya 

C. Respiratorik : batuk berminggu - minggu disertai dahak, nyeri 

dada, batuk darah, nyeri kepala, sesak nafas, dan lain – lain 

(Notoatmodjo, 2011). 

2.1.8 Diagnosis Tuberkulosis (TB) 
 

Diagnosis TB dapat ditegakkan dengan ditemukannya bakteri M. 

tuberculosis pada pemeriksaan mikroskopis, dan hasil dinyatakan positif 

apabila setidaknya dua dari tiga spesimen dengan hasil yang positif. 

Apabila hanya ditemukan satu dengan hasil yang positif, maka perlu 

dilakuan pemeriksaan lebih lanjut yaitu pemeriksaan foto torax, bila hasil 

rontgen mendukung gambaran terjadinya TB, maka penderita dapat di 

diagnosis sebagai penderita TB BTA positif. Namun jika rontgen tidak 

mendukung, maka dapat dilakukan pemeriksaan dahak ulang. 
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Jika didapatkan ketiga spesimen dengan hasil yang negatif, maka 

dapat diberikan antibiotik (kotrimoksazol atau amoksilin) selama 1-2 

minggu dan ditunggu hasilnya. Apabila tidak ada perubahan dan gejala 

klinis TB masih ada, maka dapat dilakukan pemeriksaan dahak ulang. Jika 

hasil pemeriksaan positif maka diagnosisnya adalah penderita TB BTA 

positif, jika hasil rontgen mendukung maka dapat di diagnosis TB BTA 

positif, namun jika tidak mendukung maka TB BTA negatif yaitu bukan 

penderita TB (Kemenkes,2014). 

2.1.9 Pengobatan Tuberculosis (TB) 

 

Terdapat dua tahap pengobatan pada penderita TB, ,meliputi tahap 

awal dan pengobatan tahap lanjutan, yaitu : 

A. Tahap Awal : pemberian obat setiap hari dengan syarat 

penderita harus meminum obat tiap hari selama 2 bulan. Pengobatan ini 

bertujuan untuk meminimalisir bakteri yang menginfeksi di dalam tubuh 

pasien, dan secara tidak langsung juga dapat mengurangi pengaruh dari 

sebagian kecil bakteri yang mungkin telah resisten sejak sebelum 

mendapatkan pengobatan. 

B. Tahap Lanjutan : pemberian obat yang diberikan setelah 

pengobatan tahap awal dengan syarat penderita harus minum obat sejak 

bulan ketiga sampai bulan keenam dengan cara meminum obat berjarak satu 

hari. Pengobatan tahap lanjutan ini sangat penting guna membunuh sisa - 

sisa bakteri yang masih ada dalam tubuh (Kemenkes,2014). 
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2.2 Multi Drug Resistance Tuberculosis (MDR - TB) 

 

2.2.1 Pengertian MDR-TB 

 

Resistensi ganda adalah bakteri basil M. tuberculosis yang tahan 

atau resisten terhadap paparan rifampisin dan isoniazid (INH) (Depkes, 

2008). Meningkatnya angka resistensi terhadap obat tuberkulosis 

disebabkan oleh penderita TB yang tidak konsisten dalam menjalankan 

pengobatan yang lengkap. 

Resistensi bakteri M. tuberculosis terdiri dari dua hal, yaitu : 

 

A. Resistensi Primer 

 

Resistensi ini terjadi apabila sebelumnya belum pernah 

mendapatkan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) sebelumnya atau telah 

mendapatkan OAT kurang dari satu bulan. 

B. Resistensi Sekunder 

 

Resistensi sekunder terjadi apabila tidak diketahui pasti apakah 

pasien memiliki riwayat resisten terhadap OAT sebelumnya atau belum 

pernah resisten. 

2.2.2 Penyebab MDR-TB 

 

Penyebab terjadinya MDR - TB adalah kegagalan dalam 

pengobatan TB. Kegagalan sendiri dapat menimbulkan kerugian bagi 

pasien, seberat - beratnya adalah kematian. Tidak hanya kematian, MDR - 

TB juga merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan karena MDR - 

TB bersifat menular terhadap suatu komunitas atau masyarakat. Semakin 

banyaknya orang yang terkena MDR - TB menyebabkan Extensively Drug 
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Resistant Tuberculosis (XDR - TB) yang pengobatannya lebih lama serta 

membutuhkan biaya yang lebih besar. 

Menurut WHO (2008) Faktor terjadinya resistensi obat anti 

tuberkulosis terhadap M. tuberculosis, meliputi : 

A. Faktor mikrobiologis 

 

Secara genetik basil dapat mengalami resistensi terhadap obat yang 

diberikan. Selanjutna basil mengalami mutasi genetik pada salah satu jenis 

obat dan mendapatkan OAT yang tidak adekuat. Hal ini bisa disebabkan 

karena pemberian satu jenis obat atau obat kombinasi tetapi hanya satu 

yang sensitif terhadap bakteri M. tuberculosis. 

B. Faktor Klinik 

 

Faktor pelayanan dari petugas yang tidak adekuat serta tidak sesuai 

panduan dapat menyebabkan pasien resisten terhadap OAT. 

C. Faktor Ketidakpatuhan Pasien 
 

Ketidakpatuhan pasien terhadap jadwal yang diharuskan untuk 

meminum obat merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap 

terjadinya MRD - TB. Hal ini seringkali terjadi karena pasien merasa 

bosan dengan OAT yang harus diminum setiap hari dengan waktu yang 

lama, kurangnya motivasi pasien dalam berobat, kurangnya informasi 

mengenai bahaya TB dan kurangnya pengawasan minum obat. 

2.2.3 Kategori MDR-TB 

 
Resistensi terhadap OAT tidak hanya terjadi karena satu obat saja, 

melainkan bisa lebih dari dua jenis OAT. 
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Adapun Drug Resisten Tb dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis 

(WHO,2008), yaitu : 

A. Mono resistance adalah kekebalan terhadap satu jenis OAT 

 
B. Poly-resistance adalah kekebalan terhadap lebih dari satu jenis OAT, 

selain kombinasi antara rifampisin dan isoniazid. 

C. Multi Drug Resistance adalah kekebalan sekurang - kurangnya karena 

rifampisin dan isoniazid. 

D. Extensive Drug Resistance (XDR) adalah MDR TB ditambah 

kekebalan terhadap salah satu obat golongan florokuinolon, dan salah satu 

OAT injeksi lini kedua. 
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2.2.4 Pengobatan MDR – TB 

 

Tabel 2.1 OAT yang digunakan untuk pengobatan TB MDR 
 

Jenis Sifat Efek Samping 

Golongan 1 : OAT Lini 

Pertama oral 

  

Pirazinamid (Z) Bakterisidal Gangguan gastrointestinal, gangguan 

fungsi hati, gout artritis. 

Etambutol Bakteriostatik Gangguan penglihatan, buta warna, 

neuritis perifer 

Golongan 2 : OAT suntikan   

Kanamycin (Km) Bakterisidal Km, Am, Cm, memberikan efek 

samping yang serupa seperti pada 

penggunaan Streptomisin 
Amikacin (Am) Bakteriostatik 

Capreomycin (Cm) Bakterisidal 

Golongan 3 : 

Fluorokuinolon 

  

Levofloksasin (Lfx) Bakterisidal Mual, muntah, sakit kepala, pusing, 

sulit tidur, ruptur tendon (jarang) 

Moksiflokasin (Mfx) Bakterisidal Mual, muntah, diare, sakit kepala, 

pusing, nyeri sendi, ruptur tendon 

(jarang) 

Golongan 4 : OAT lini 

kedua oral 

  

Para-aminosalicylic Acid 

(PAS) 

Bakteriostatik Gangguan gastrointestinal, 

gangguang fungsi hati dan 
pembekuan darah (jarang), 

hipotiroidisme yang reversible 

Cyloserine (Cs) Bakteriostatik Gangguan sistem saraf ppusat : sulit 
konsentrasi dan lemah, depresi, bunuh 

diri, psikosis. Gangguan lain adalah 

neuropati perifer, Stevens Johnson 

Syndrome. 

Ethionamide (Etio) Bakteriosidal Gangguan gastrointestinal, anoreksia, 

gangguan fungsi hati, jerawatan, 
rambut rontok, ginekomasti, 

impotensi, gangguan siklus 

menstruasi, hipotiroidisme yang 
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reversible. 

Golongan : Obat yang masih belum jelas manfaatnya dalam pengobatan TB 

resistan obat. 

Clofazimine (Cfz), Linezolid (Lzd), Amoxicilin/ Clavulanate (Amx/Clv), 
Thioacetazone (Thz), Imipenem/ Cilastatin (Ipm/Cln), Isoniazid dosis tinggi (H), 

Clarithromycin (Clr), Bedaquilin (Bdq). 

(Pedoman TB Nasional, 2014) 

2.3 Obat Anti Tuberculosis 

 

2.3.1 Etambutol 

 

Identitas. Sediaan dasarnya adalah tablet dengan nama generik 

Etambutol-HCl 250 mg, 500 mg/tablet. Indikasi. Etambutol digunakan 

sebagai terapi kombinasi tuberkulosis dengan obat lain, sesuai regimen 

pengobatan jika diduga ada resistensi. Jika risiko resistensi rendah, obat ni 

dapat ditinggalkan. Obat ini tidak dianjurkan untuk anak-anak usia kurang 

6 tahun, neuritis optik, gangguan visual (Depkes RI, 2011) 

Kerja Obat. Bersifat bakteriostatik, dengan menekan pertumbuhan 

kuman TB yang telah resisten terhadap Isoniazid dan streptomisin. 

Mekanisme kerja, berdasarkan penghambatan sintesa RNA pada kuman 

yang sedang membelah, juga menghindarkan terbentuknya mycolic acid 

pada dinding sel (Depkes RI, 2011) 

Efek samping yang muncul antara lain gangguan penglihatan 

dengan penurunan visual, buta warna dan penyempitan lapangan pandang. 

Gangguan awal penglihatan bersifat subjektif; bila hal ini terjadi maka 

etambutol harus segera dihentikan. Bila segera dihentikan, biasanya fungsi 

penglihatan akan pulih. Reaksi adversus berupa sakit kepala, disorientasi, 

mual, muntah dan sakit perut (Depkes RI, 2005) 
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2.3.2 Pirazinamid 

 

Identitas. Sediaan dasar Pirazinamid adalah Tablet 500 mg/tablet. 

Indikasi Digunakan untuk terapi tuberkulosis dalam kombinasi dengan 

antituberkulosis lain. (Depkes RI, 2005) 

Kerja Obat Bersifat bakterisid, dapat membunuh kuman yang berada 

dalam sel dengan suasana asam. Mekanisme kerja, berdasarkan 

pengubahannya menjadi asam pyrazinamidase yang berasal dari basil 

tuberkulosa. (Depkes RI, 2005) 

Efek Samping Efek samping hepatotoksisitas, termasuk demam 

anoreksia, hepatomegali, ikterus; gagal hati; mual, muntah, artralgia, 

anemia sideroblastik, urtikaria. Keamanan penggunaan pada anak-anak 

belum ditetapkan. Hati-hati penggunaan pada: penderita dengan encok atau 

riwayat encok keluarga atau diabetes melitus; dan penderita dengan fungsi 

ginjal tak sempurna; penderita dengan riwayat tukak peptik (Depkes RI, 

2005) 

2.3.3 Levofloxacin 
 

Levofloksasin adalah antibakteri sintetik golongan florokuinolon 

yang merupakan isomer dari ofloksasin dan memiliki aktivitas antibakteri 

dua kali lebih besar dari ofloksasin. Levofloksasin memiliki efek 

antibacterial spektrum luas, aktif terhadap bakteri gram positif dan bakteri 

gram negative termasuk bakteri anaerob (Sweetman dan Sean, 2005). 

Florokuinolon merupakan tambahan penting bagi obat-obat untuk 

tuberculosis, khususnya untuk galur yang resisten terhadap obat lini 

pertama. Resistensi yang mungkin timbul dari salah satu dari beberapa 
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mutase titik tunggal di subunit gyrase A, cepat timbul jika florokuinolon 

digunakan sebagai obat tunggal, karena itu obat golongan ini harus 

dikombinasikan dengan dua atau lebih obat aktif lain. Dosis levofloksasin 

adalah 500-700 mg sekali sehari (Katzung, 2013). 

Sel target dari quinolon (levofloxacin) adalah bacterial tipe II 

topoisomerases, gyrase dan topoisomerase IV (Drlica K ,2008). Mekanisme 

kerja dari Levofloksasin adalah dengan menghambat enzyme DNA-gyrase, 

sehingga mengakibatkan kerusakan rantai DNA. DNA- gyrase 

(topoisomerase II) merupakan enzim yang sangat diperlukan oleh bakteri 

untuk memelihara struktur superheliks DNA, juga diperlukan untuk 

replikasi, transkripsi dan perbaikan DNA (Drlica K, 1997). 

Levofloksasin mengalami absorbsi yang cepat dan hampir sempurna 

setelah pemberian secara oral, dimana konsentrasi maksimum dalam 

plasma dicapai dalam waktu 1 sampai 2 jam. Bioavaibilitas absolut dari 

tablet levofloksasin 500 mg dan 750 mg adalah sebsar 99% atau lebih 

besar. Konsumsi levofloksasin bersamaan dengan makanan akan 

memperpanjang waktu untuk mencapai konsentrasi maksimum hamper 1 

jam dan akan mengurangi konsentrasi plasma maksimum hampir 14% 

(Sweetman dan Sean, 2005). 

Volume distribusi levofloksasin secara umum berkisar antara 74 

sampai 112 L setelah pemberian dosis 500 atau 750 mg. Hal ini 

mengindikasikan bahwa levofloksasin didistribusikan secara luas ke 

seluruh jaringan tubuh, termasuk jaringan mukosa bronkial dan paru-paru. 

Levofloksasin berpenetrasi ke jaringan paru dengan baik, dimana 
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konsentrasi dalam jaringan paru-paru biasanya lebih besar 2-5 kali 

daripada konsentrasi dalam plasma (Sweetman dan Sean, 2005). 

Levofloksasin mengalami metabolism terbatas dan diekskresikan 

terutama melalui urine dalam bentuk tidak berubah. Setelah pemberian 

secara oral, hampir 87% dari dosis yang diberikan, ditemukan dalam 

bentuk tidak berubah di urine dalam waktu 48 jam, kurang dari 4% 

ditemukan di feses dalam waktu 72 jam (Sweetman dan Sean, 2005).. 

 

Berat Badan (BB) 

 < 33 kg 33–50 kg 51–70 kg >70 kg 

Pirazinamid (Z) 20–30 
mg/kg/hari 

750–1.500 mg 1.500–1.750 mg 1.750–2.000 mg 

Kanamisin (Km) 15–20 
mg/kg/hari 

500–750 mg 1.000 mg 1000 mg 

Etambutol (E) 20–30 
mg/kg/hari 

800–1.200 mg 1.200–1.600 mg 1.600–2.000 mg 

Capreomycin 

(Cm) 

15–20 

mg/kg/hari 

500–750 mg 1.000 mg 1.000 mg 

Levofloksasin 

(Lfx) 

7,5–10 

mg/kg/hari 

750 mg 750 mg 750–1.000 mg 

Moksifloksasin 

(Mfx) 

7,5–10 
mg/kg/hari 

400 mg 400 mg 400 mg 

Cycloserin (Cs) 15–20 
mg/kg/hari 

500 mg 750 mg 750–1.000 mg 

Etionamid (Eto) 15–20 

mg/kg/hari 

500 mg 750 mg 750–1.000 mg 

PAS 150 

mg/kg/hari 

8 g 8 g 8 g 

 
Tabel 2.2 Penentuan Dosis Obat Anti Tuberculosis berdasarkan Kelompok Berat 

Badan Pasien (Reviono,2014) 
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2.4 Inflamasi 

 

Inflamasi merupakan respon protektif setempat yang ditimbulkan 

oleh cedera atau kerusakan jaringan, yang berfungsi menghancurkan, 

mengurangi, atau mengurung (sekuestransi) baik agen pencedera maupun 

jaringan yang cedera itu (Dorland, 2002). 

Penyebab inflamasi antara lain mikroorganisme, trauma mekanis, 

zat - zat kimia seperti obat, dan pengaruh fisika. Tujuan akhir dari respon 

inflamasi adalah penarikan protein plasma dan fagosit ke tempat yang 

mengalami cedera atau terinvasi supaya dapat mengisolasi, 

menghancurkan, atau menginaktifkan agen yang masuk, membersihkan 

debris dan mempersiapkan jaringan untuk proses penyembuhan (Corwin, 

2008). 

Respon Inflamasi terjadi dalam tiga fase dan diperantarai oleh 

mekanisme yang berbeda : 

a. Fase akut, dengan ciri terjadinya vasodilatasi lokal dan 

meningkatnya permeabilitas kapiler 

b. Reaksi lambat, tahap subakut dengan ciri infiltrasi sel fagosit 

dan leukosit 

c. Fase proliferatif kronis, dengan ciri terjadinya degenerasi dan 

fibrosis (Wilmana, 2007) 

Respon antiinflamasi meliputi kerusakan mikrovaskuler, 

meningkatnya permeabilitas kapiler dan migrasi leukosit ke 

jaringan radang. Gejalanya ialah : 

1. Kemerahan (Rubor) 
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Terjadinya kemerahan ini disebabkan arteri sedang sedang 

berdilatasi guna meningkatkan aliran darah ke daerah yang cedera tersebut 

(Corwin, 2008) 

2. Rasa Panas (Kalor) 

 

Rasa panas dan kemerahan terjadi secara bersamaan dimana panas 

disebabkan oleh karena jumlah darah lebih banyak di tempat 

radang dibanding daerah lain disekitar radang. Fenomena panas ini 

terjadi apabila di permukaan kulit. Sedangkan bila di dalam tubuh, 

kita tidak dapat lihat dan rasakan (Wilmana, 2007). 

3. Rasa sakit (Dolor) 

 

Rasa sakit disebabkan karena beberapa hal: 

 

(1) Adanya peregangan jaringan yang menyebabkan meningkatnya 

tekanan total dan menimbulkan rasa nyeri. 

(2) Adanya pengeluaran zat - zat mediator nyeri seperti 

prostaglandin, histamin, bradikinin yang dapat menstimulasi saraf 

perifer si sekitar sehingga terasa nyeri (Wilmana, 2007) 

4. Pembengkakan(Tumor) 

 

Gejala paling nyata pada peradangan adalah pembengkakan yang 

disebabkan oleh peningkatan permeabilitas kapiler. Adanya peningkatan 

permeabilitas kapiler mengakibatkan peningkatan jumlah protein plasma 

yang keluar dari pembuluh darah ke ruang intersitium (Corwin, 2008). 

5. Fungsiolaesa 

 

Fungsiolaesa adalah gangguan fungsi dari jaringan yang terkena 

inflamasi dan sekitarnya akibat proses inflamasi (Wilmana, 2007). 
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Selama berlangsungnya proses tersebut, banyak mediator kimiawi yang 

dilepaskan secara langsung antara lain histamin, 5HT, faktor kemotaktik, 

bradikinin, leukotrien dan prostaglandin. Dengan migrasi sel fagosit ke daerah ini, 

terjadi lisis membran lisozim dan lepasnya enzim pemecah (Wilmana, 2007). 

2.5 Radikal Bebas 

 
2.5.1 Definisi 

 
Radikal bebas adalah suatu molekul yang memiliki sekelompok 

atom yang tidak berpasangan(unpaired electron) pada bagian terluar orbita 

nya, sehingga menjadi komponen yang sangat reaktif karena tidak stabil. 

Elektron yang tidak berpasangan akan berusaha menarik satu dengan yang 

lain demi mendapatkan kembali konfigurasi pasangan elektron, oleh 

karena itu radikal bebas bersifat sangat reaktif (Suwandi,2012). Jenis 

radikal bebas utamanya berasal dari senyawa oksigen yaitu Radical 

Oxygen Species (ROS) dan Radical Nitrogen Species (RNS ) (Droge, 

2002). 

2.5.2 Jenis Radikal Bebas 
 

a. Radical Oxygen Species (ROS) 

 

Disaat sel menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi, radikal 

bebas juga akan dihasilkan sebagai konsekuensi terhadap produksi ATP 

oleh mitokondria dan biasa disebut ROS, hasil dari prses redoks seluler. 

Perannya sebagai senyawa beracun dan bermanfaat. ROS dapat 

memberikan efek yang menguntungkan pada seluler sebagai respon dan 

fungsi kekebalan tubuh baik ditingkat rendah maupun sedang (Ahmed, 

2014) 
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b. Radical Nitrogen Species (RNS) 

 

NO(Nitrit Oxide) adalah molekul yang mengandung satu elektron 

yang tidak mempunyai pasangan. Nitrat Oksida Sintase (NOS), 

dimetabolisme arginin ke citrulline dengan formasi NO melalui lima reaksi 

oksidatif elektron. Oksida Nitrat merupakan radikal reaktif yang melimpah 

dan berfungsi membantu persinyalan oksidatif biologis molekul dalam 

berbagai proses fisiologis, seperti transmisi neural, regulasi tekanan darah, 

mekanisme pertahanan, relaksasi otot polos dan regulasi kekebalan tubuh 

(Valko et al., 2006) 

2.5.3 Sumber Radikal Bebas 

 

Sumber radikal bebas dalam tubuh manusia ada 2 yaitu sumber 

endogen dan sumber eksogen (Suwandi, 2012) 

a. Sumber endogen 

 

1. Radikal bebas yang berasal dari dalam tubuh yang timbul akibat dari 

proses enzimatik di dalam tubuh, berupa hasil sampingan dari proses 

oksidasi atau pembakaran sel yang berlangsung pada proses respirasi sel, 

pada proses pencernaan dan pada proses metabolisme. Diproduksi oleh 

mitokondria, membran olasma, lisosom, retikuum endoplasma dan inti sel 

(Suwandi, 2012). 

2. Radikal bebas yang berasal dari dalam tubuh yang timbul sebagai akibat 

dari bermacam-macam proses non-enzimatik di dalam tubuh. Radikal 

bebas ini merupakan reaksi oksigen dengan senyawa organik dengan cara 

ionisasi dan adiasi. Contohnya dalam proses inflamasi dan iskemia 

(Suwandi,2012). 
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b. Sumber eksogen 

 

1. Asap Rokok 

 

Asap rokok megandung radikal bebas yang sangat banyak. Berbagai bahan 

kimia, tar, asbestosi, H2O2 dan lainnya. Oksidan dalam asap rokok 

mempunyai jumlah yang cukup unutk mrmainkan peran yang besar 

terjadinya kerusakan saluran napas. Oksidan asap tembakau menghabiskan 

antioksidan intraseluler dalam sel paru melalui mekanisme yang dikaitkan 

terhadap tekanan oksidan. Penelitian pada tikus yang terpapar asap rokok 

(satu batang rokok per lima belas menit selama enam puluh menit) selama 

30 hari tanpa perlakuan, menunjukkan hasil kenaikan MDA dan penuruna 

aktivitas SOD (Anggraini, 2011). 

2. Radiasi 

 

Radiasi eletromagnetik (sinar X, sinar gamma) dan radiasi partikel 

(partikel elektron, proton, neutron, alfa dan beta) menghasilkan radikal 

primer dengan cara memindahkan energinya pada komponen seluler 

seperti air. Radikal promer terdebut dapat mengalami reaksi bersama 

oksigen yang terurai atau bersama cairan seluler (Droge,2002). 

3. Obat-obatan 
 

Beberapa macam obat dapat meningkatkan produksi radikal bebas dalam 

bentuk peningkatan tekanan oksigen. Bahan-bahan tersebut bereaksi 

bersama hiperoksia dapat mempercepat tingkat kerusakan. Termasuk 

didalamnya antibiotika kelompok quinoid atau berikatan logam untuk 

aktifitasnya (nitrofurantoin), obat kanker seperti bleomycin, anthracyclines 

(adriamycin), dan methotrexate, yang memiliki aktifitas pro-oksidan. 
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Selain itu, radikal juga berasal dari fenilbutason, beberapa asam fenamat 

dan komponen aminosalisilat dari sulfasalasin dapat menginaktifasi 

protease, dan penggunaan asam askorbat dalam jumlah banyak 

mempercepat peroksidasi lemak (Droge,2002). 

2.5.4 Dislipidemia dan Radikal Bebas 

 

Dislipidemia didefinisikan sebagai kelainan metabolisme lipid 

yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan fraksi lipid dalam 

plasma. Kelainan fraksi lipid yang utama adalah kenaikan kadar kolesterol 

total (Ktotal), kolesterol LDL (K-LDL), trigliserida (TG), serta penurunan 

kolesterol HDL (K-HDL) (Perkeni, 2015). 

Tubuh akan berusaha untuk mengeluarkan kelebihan kolesterol di 

dalam tubuh. Jalur utama pengeluaran kolesterol dari dalam tubuh adalah 

melalui jalur sintesis asam empedu yang berlangsung di hati. Kolesterol 

akan diubah menjadi asam empedu. Jalur sintesis asam empedu ini diawali 

reaksi hidroksilasi kolesterol pada karbon 7α oleh sitokrom P450 

kolesterol 7α- hidroksilase (CYP7A1) menjadi 7α- hidroksikolesterol, 

suatu kelompok senyawa oksisterol (Mayes & Botham 2003a; Zhao & 

Wright 2010). Kelompok senyawa oksisterol merupakan aktivator bagi 

Liver X Receptors (LXR), yang merupakan sensor bagi kolesterol. Saat 

jumlah oksisterol meningkat, maka LXR akan menjaga sel dari kelebihan 

kolesterol dengan cara meningkatkan ekskresi kolesterol melalui jalur 

sintesis asam empedu melalui peningkatan ekspresi dari CYP7A1. 

Meningkatnya ekspresi CYP7A1 akan meningkatkan aktivitas dari 

CYP7A1 (Zhao & Wright 2010). Reaksi ini memerlukan oksigen, 
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NADPH, dan sitokrom P450 oksidase (Mayes & Botham 2009). Semakin 

meningkatnya konsentrasi kolesterol plasma dalam tubuh pada kondisi 

hiperkolesterolemia maka semakin banyak asam empedu yang disintesis 

dan terjadi pemakaian lebih banyak oksigen dan NADPH, serta 

peningkatan aktivitas sitokrom P450 oksidase (Mayes & Botham 2009). 

Meningkatkan konsumsi oksigen dan NADPH, yang kemudian akan 

meningkatkan radikal superoksida (O2-) (Catolgol & Ozer, 2010). Hal ini 

meningkatkan oksidasi LDL (Vagiatzi., Tousoulis., Stefanandis., 2009). 

2.6 Stres Oksidatif 

 

2.6.1 Deskripsi 

 

Stres oksidatif adalah suatu keadaan yang terjadi akibat 

ketidakseimbangan radikal bebas dengan antioksidan (Ismawati et al, 

2012). Radikal bebas dan senyawa oksigen reaktif yang diproduksi dalam 

jumlah yang normal penting untuk fungsi biologis, seperti sel darah putih 

yang menghasilkan H2O2 untuk membunuh beberapa jenis bakteri dan 

jamur serta pengaturan pertumbuhan sel, namun ia tidak menyerang 

sasaran spesifik, sehingga ia juga akan menyerang asam lemak tidak jenuh 

ganda dari membran sel, organel sel, atau DNA. Tubuh memiliki 

mekanisme proteksi yang menetralkan radikal bebas yang terbentuk, 

antara lain dengan adanya enzim-enzim superoksida dismutase (SOD), 

katalase, dan glutathion peroksidase (GPX). Namun dalam kondisi 

tertentu, jika radikal bebas yang diproduksi berlebihan melebihi sistem 

pertahanan tubuh, kondisi ini menimbulkan stres oksidatif (Winarsi, 2007). 
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2.6.2 Kerusakan Akibat Stres Oksidatif 

 

Ketidakseimbangan antara radikal bebas dengan kemampuan 

antioksidan alami tubuh yang dapat mentralkan radikal bebas, maka akan 

menyebabkan kerusakan jaringan (Winarsi H, 2007). Radikal bebas 

menyerang tiga komponen seluler utama yaitu lemak, protein, dan DNA 

(Sarma, Abheri Das ., et al, 2010). 

1. Lemak 

 

Stres oksidatif dalam lemak akan menyebabkan peroksidasi lipid 

yang dalam membran sel dapat merusak membran sel dengan mengganggu 

fluiditas dan permeabilitas. Membran sel kaya akan sumber 

polyunsaturated fatty acid (PUFA) yang mudah dirusak oleh bahan-bahan 

pengoksidasi. (Sarma, Abheri Das ., et al, 2010). 

2. Protein 

 

Kerusakan langsung protein dapat disebabkan oleh radikal bebas. 

Hal ini dapat mempengaruhi berbagai jenis protein, mengganggu aktivitas 

enzim dan fungsi protein struktural (Sarma, Abheri Das ., et al, 2010). 

3. DNA 

 

Fragmentasi DNA yang disebabkan oleh serangan radikal bebas 

menyebabkan aktivasi sintaks poli (ADP-ribosa). Hal ini menyebabkan 

peembelah NAD + untuk membantu perbaikan DNA. Namun, jika 

kerusakannya sangat luas, maka NAD + akan sehingga sel itu mungkin 

tidak lagi dapat berfungsi dan mati (Sarma, Abheri Das ., et al, 2010). 
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2.7 Peroksidasi Lipid 

 

2.7.1 Deskripsi 

 

Lipid merupakan salah satu molekul yang paling sensitif terhadap 

serangan radikal bebas sehingga terbentuk lipid peroksida. Peroksidasi 

lipid adalah reaksi yang terjadi antara radikal bebas dengan asam lemak 

tak jenuh majemuk (Polyunsaturated fatty acid, PUFA) (Ayala et al,  

2014). 

Lipid Peroksidasi menyebabkan kerusakan membran sel secara langsung 

dan tidak langsung. Efek secara langsung pada membran endotel adalah 

peroksidasi lipid yang memudahkan terjadinya ikatan silang rantai lemak 

pada membran endotel yang akan menyebabkan perubahan kandungan 

cairan (fluiditas) membran dan mobilisasi enzim-enzim pada membran. 

Hal ini akan menyebabkan membran endotel menjadi bocor dan molekul- 

molekul hingga seukuran enzim dapat keluar melewati membran yang 

rusak tersebut. Sebagai tambahan terhadap rusaknya fungsi membran 

sebagai barier tersebut, peroksidasi lipid juga mengakibatkan hilangnya 

homeostasis ion yang menyebabkan terjadinya ganguan kompartemen dan 

kekacauan ion utamanya ion Ca2+. Hilangnya homeostasis Ca2+ 

menyebabkan hilangnya kontrol metabolik sel endotel (Eberhardt, 2001). 

2.7.2 Proses Lipid Peroksidasi 
 

Radikal bebas seperti ROS akan menyerang lipid membran sel. 

Pada tahap awal reaksi terjadi pelepasan hidrogen dari asam lemak tidak 

jenuh sehingga terbentuk radikal alkil yang terjadi karena adanya inisiator 

(panas, oksigen aktif, logam atau cahaya). Pada keadaan normal radikal 
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alkil cepat bereaksi dengan oksigen membentuk radikal peroksil dimana 

radikal peroksil ini bereaksi lebih lanjut dengan asam lemak tidak jenuh 

membentuk hidroperoksida dengan radikal alkil, kemudian radikal alkil 

yang terbentuk ini bereaksi dengan oksigen. Produk yang dapat dihasilkan 

dari peroksidasi lipid adalah malondialdehyde (MDA), propanal, hexanal, 

dan 4-hydroxynonenal (4-HNE) (Ayala et al, 2014). 

2.8 Malondialdehid ( MDA) 

 

2.8.1 Deskripsi 

 

MDA memiliki tiga rantai karbon, dengan rumus bangun C3H4O2. 

MDA terbentuk pada membran sel ketika asam lemak tak jenuh ganda 

(Poly Unsaturated Fatty Acid/ PUFA) bereaksi dengan radikal bebas 

(ROS). Proses oksidasi dimulai oleh serangan radikal bebas dengan 

menarik atom hidrogen dari salah satu PUFA yang terikat pada LDL. 

Pembentukan radikal hidroksil dari hidrogen peroksida, yang diperantarai 

oleh Fe2+, dapat mencetuskan reaksi berantai (Ismawati et al, 2012). 

Malaondialdehida (MDA) merupakan salah satu produk final dari 

peroksidasi lipid. Senyawa ini terbentuk akibat degradasi radikal bebas 

OH terhadap asam lemak tak jenuh yang nantinya akan menjadi radikal 

yang sangat reaktif (Winarsi, 2007). 
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(Current Protocols, 2010) 

 

Gambar 2.1 Stuktur Kimia MDA 

 

Struktur kimia MDA yang terdiri dari unsus CHO (Current Protocols, 

2010) 

2.8.2. Pengukuran Kadar MDA 

 

MDA telah ditemukan hampir di seluruh cairan biologis, termasuk 

pada plasma, urin, cairan persendian, cairan alveolus, cairan empedu, 

cairan getah bening, cairan mikro dialisis, dari pelbagai organ, cairan 

amnion, cairan pericardial, dan cairan seminal. Namun plasma dan urin 

merupakan sampel yang paling umum digunakan karena paling mudah 

didapatkan dan paling tidak invasif (Janero,2001). 

Analisis Malondialdehyde merupakan analisis radikal bebas secara 

tidak langsung dan merupakan analisis yang cukup mudah untuk 

menentukan jumlah radikal bebas yang terbentuk. Analisis radikal bebas 

secara langsung sangat sulit dilakukan, karena radikal bebas ini sangat 

tidak stabil dan cenderung untuk merebut elektron senyawa lain agar lebih 

stabil. Reaksi ini berlangsung sangat cepat sehingga pengukurannya sangat 

sulit bila dalam bentuk senyawa radikal bebas (Winarsi, 2007).Sampai saat 

ini MDA merupakan marker yang paling banyak diteliti, dan dianggap 

sebagai marker lipid peroksidasi in vivo yang baik, baik pada manusia 
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maupun pada binatang, yang secara signifikan akurat dan stabil daripada 

senyawa lainnya (Niki, 2009). 

Kadar MDA diukur dengan menggunakan metode TBARS 

(Thiobarbituric acid reactive substance), yang menggunakan dasar reaksi 

MDA terhadap asam tiobarbiturat dan selanjutnya dinilai menggunakan 

spektrofotometer (Janero,2001). Keunggulan pengukuran MDA 

dibandingkan produk peroksidasi lipid yang lain adalah metode yang lebih 

murah dengan bahan yang lebih mudah didapat (Janero, 2001; Winarsi, 

2007). 


