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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tuberkulosis 

2.1.1. Definisi 

Tuberkulosis (TB) adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan 

bakteri Mycobacterium Tuberculosis, yang dapat menyerang berbagai organ, 

terutama paru-paru. Penyakit ini bila tidak diobati atau pengobatannya tidak 

tuntas dapat menimbulkan komplikasi berbahaya hingga kematian. (Infodatin, 

2016). Pada tahun 2008-2015 menurut data dari profil kesehatan RI 

didapatkannya penurunan angka keberhasilan pengobatan. (Profil Kesehatan 

RI, 2016). 

 
(Profil Kesehatan RI, 2016) 

Gambar 2.1.  

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien Tuberkulosis Di Indonesia Tahun 

2008-2015. 

 

2.1.2. Patofisiologis 

Kuman tuberkulosis yang masuk melalui saluran napas akan bersarang di 

jaringan paru, dimana ia akan membentuk suatu sarang pneumonik, yang 

disebut sarang primer atau afek primer. Sarang primer ini mugkin timbul di 

bagian mana saja dalam paru, berbeda dengan sarang reaktivasi. Dari sarang 

primer akan kelihatan peradangan saluran getah bening menuju hilus
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(limfangitis lokal). Peradangan tersebut diikuti oleh pembesaran kelenjar getah 

bening di hilus (limfadenitis regional). Afek primer bersama-sama dengan 

limfangitis regional dikenal sebagai kompleks primer. Kompleks primer ini 

akan mengalami salah satu nasib sebagai berikut  : (PDPI, 2006) 

1. Sembuh dengan tidak meninggalkan cacat sama sekali (restitution ad 

integrum).  

2. Sembuh dengan meninggalkan sedikit bekas (antara lain sarang Ghon, 

garis fibrotik, sarang perkapuran di hilus)  

3. Menyebar dengan cara :  

a. Perkontinuitatum, menyebar kesekitarnya Salah satu contoh adalah 

epituberkulosis, yaitu suatu kejadian dimana terdapat penekanan 

bronkus, biasanya bronkus lobus medius oleh kelenjar hilus yang 

membesar sehingga menimbulkan obstruksi pada saluran napas 

bersangkutan, dengan akibat atelektasis. Kuman tuberkulosis akan 

menjalar sepanjang bronkus yang tersumbat ini ke lobus yang 

atelektasis dan menimbulkan peradangan pada lobus yang atelektasis 

tersebut, yang dikenal sebagai epituberkulosis.  

b. Penyebaran secara bronkogen, baik di paru bersangkutan maupun ke 

paru sebelahnya. Penyebaran ini juga terjadi ke dalam usus. 

c. Penyebaran secara hematogen dan limfogen. Kejadian penyebaran ini 

sangat bersangkutan dengan daya tahan tubuh. Tuberkulosis di 

Indonesia tubuh, jumlah dan virulensi basil. Sarang yang ditimbulkan 

dapat sembuh secara spontan, akan tetapi bila tidak terdapat imuniti 

yang adekuat, penyebaran ini akan menimbulkan keadaan cukup gawat 
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seperti tuberkulosis milier, meningitis tuberkulosa, typhobacillosis 

Landouzy.  

Penyebaran ini juga dapat menimbulkan tuberkulosis pada alat tubuh 

lainnya, misalnya tulang, ginjal, anak ginjal, genitalia dan sebagainya. 

Komplikasi dan penyebaran ini mungkin berakhir dengan :  

 Sembuh dengan meninggalkan sekuele (misalnya pertumbuhan 

terbelakang pada anak setelah mendapat ensefalomeningitis, 

tuberkuloma ) 

 Meninggal  

(PDPI, 2006) 

2.1.3. TB-MDR 

Multi drug resistan (TB MDR) adalah resistan terhadap Isoniazid (H) dan 

Rifampisin (R) secara bersamaan. (Kemenkes RI, 2014). TB resistan/kebal 

obat adalah resistansi kuman M. TB dimana kuman tidak dapat lagi dibunuh 

dengan OAT yang sudah digunakan selama ini. Ada 5 kategori resistansi 

terhadap obat anti TB yaitu monoresistan, poliresistan, MDR, XDR dan RR. 

Resistansi tersebut dapat diketahui dengan pemeriksaan dahak di Rumah 

Sakit rujukan dan Sub Rujukan yang ditunjuk. (Kementrian Kesehatan RI, 

2015). Menurut Rahajoe (2008) Tuberculosis Multidrug Resistance (TB 

MDR) merupakan isolat Mycobacterium tuberculosis yang resisten terhadap 

minimal dua jenis obat anti TB (OAT) lini pertama yaitu rifampisin dan 

isoniazid. 
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Berdasarkan data WHO tahun 2014, dilaporkan terdapat enam juta kasus 

baru TB di dunia. Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah kasus 

TB MDR tertinggi di dunia. Total kasus TB-MDR di Indonesia yang telah 

dilaporkan yaitu 1.812 kasus pada tahun 2014. Didapatkan pula data dari 

Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI meningkatnya jumlah 

kasus Multi-drug resistance terhadap obat Isoniazid dan Rifampicin dari 

tahun 2009-2015. (Profil Kesehatan RI, 2016). 

 

 

(Profil Kesehatan RI, 2016). 

Gambar 2.2. 

 Penemuan Kasus TB MDR Nasional tahun 2009 – Triwulan 2 tahun 2015. 

 

Menurut Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (2011), Kejadian TB MDR 

sulit ditentukan karena biakan sputum dan uji kepekaan obat tidak rutin 

dilaksanakan di tempat-tempat dengan prevalensi TB tinggi. TB MDR 

merupakan masalah besar yang terus meningkat dan diperkirakan TB MDR 

akan tetap menjadi masalah di banyak wilayah dunia. Menurut WHO, bila 

pengendalian TB tidak benar, prevalensi TB MDR mencapai 5,5%, 

sedangkan dengan pengendalian yang benar yaitu dengan menerapkan 

strategi Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS), maka prevalensi 

TB MDR hanya 1,6% saja. (Rahajoe, 2008) 
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Menurut Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (2006) Secara umum 

resistensi terhadap obat tuberkulosis dibagi menjadi : 

 Resistensi primer ialah apabila penderita sebelumnya tidak pernah 

mendapat pengobatan TB 

 Resistensi inisial ialah apabila kita tidak tahu pasti apakah 

penderitanya sudah pernah ada riwayat pengobatan sebelumnya 

atau tidak 

 Resistensi sekunder ialah apabila penderita telah punya riwayat 

pengobatan sebelumnya.  

Menurut Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (2006)  Ada beberapa 

penyebab terjadinya resisten terhadap obat antituberkulosis yaitu :  

a. Penggunaan obat yang tidak adekuat 

b. Pemberian obat yang tidak teratur 

c.  Evaluasi dan cakupan yang tidak adekuat 

d. Penyediaan obat yang tidak reguler 

e. Program yang belum jalan serta kurangnya tata organisasi di 

program. 
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Suspek TB-MDR 

Menurut Priyanti (2010), Pasien yang dicurigai TB-MDR adalah : 

1. Kasus TB paru kronik: dibuktikan dengan rekam medis sebelumnya dan 

riwayat penyakit dahulu. 

2.  Pasien TB paru gagal pengobatan kategori 2. 

3. Pasien TB yang pernah diobati TB termasuk OAT lini kedua seperti 

kuinolon dan kanamisin. 

4.  Pasien TB paru yang gagal pengobatan kategori 1. 

5.  Pasien TB paru dengan hasil pemeriksaan dahak tetap positif setelah 

sisipan dengan kategori 1. 

6. TB paru kasus kambuh. 

7.  Pasien TB yang kembali setelah lalai/pada pengobatan kategori 1 dan atau 

kategori 2. 

8.  Suspek TB dengan keluhan, yang tinggal dekat dengan pasien TB-MDR 

konfirmasi, termasuk petugas kesehatan yang bertugas di bangsal TB-

MDR 

Dalam pengobatan TB-MDR WHO telah merilis obat rekomendasi untuk 

pengobatan TB-MDR. Dalam rekomendasi terbaru dari WHO terdapat beberapa 

keuntungan dari pengobatan sebelumnya. Keuntungan tersebut adalah durasi 

minum obat lebih pendek (9 Bulan) dan pengeluaran biaya lebih ringan 

dibanding pengobatan sebelumnya (<US$1000). Rekomendasi obatnya ialah 4–6 

months of kanamycin acid, moxifl oxacin, protionamide, clofazimine, 

pyrazinamide, isoniazid dengan dosis tinggi dan ethambutol diikuti oleh 
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pemberian moxifl oxacin, clofazimine, pyrazinamide dan ethambutol selama 5 

bulan. (WHO, 2016). 

Tabel 1.1.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 

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). 

 (Kemenkes RI, 2014) 
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2.2. Obat Anti Tuberkulosis 

2.2.1. 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, 2005) 

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, 

2005) 

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) 

2.2.2. Pirazinamid 

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

Digunakan untuk terapi tuberkulosis dalam kombinasi dengan 

antituberkulosis lain. (Depkes RI, 2005) 
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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) 

2.2.3. 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 (Martindale, 2005). 

Florokuinolon merupakan tambahan penting bagi obat-obat untuk 

tuberkulosis, khususnya untuk galur yang resisten terhadap obat lini pertama. 

Resistensi yang mungkin timbul dari salah satu dari beberapa 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). 
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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, 2009). 

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% (Martindale, 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 konsentrasi dalam jaringan paru-paru 

biasanya lebih besar 2-5 kali daripada konsentrasi dalam plasma (Martindale, 

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 
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berubah di urine dalam waktu 48 jam, kurang dari 4% ditemukan di feses 

dalam waktu 72 jam (Martindale, 2005). 

Tabel 2.2. Penentuan Dosis Obat Anti Tuberkulosis berdasarkan Kelompok Berat Badan 

Pasien 

 (Reviono,2014) 
 

2.3. Respon Inflamasi 

2.3.1. Pengertian Inflamasi 

Inflamasi didefinisikan sebagai reaksi lokal jarigan terhadap infeksi atau 

cedera dan melibatkan lebih banyak mediator dibanding respons imun 

didapat. Inflamasi merupakan respons fisiologis terhadap berbagai 

rangsangan seperti infeksi dan cedera jaringan. Inflamasi dapat lokal, 

sistemik, akut dan kronis yang menimbulkan kelainan patologis. Sel- sel 

sistem imun nonspesifik seperti neutrofil, sel mast, basofil, eosinofil da 

makrofag jaringan berperan dalam inflamasi. (Baratawidjaja dan Rengganis, 

2010). Menurut Kundu (2008), Inflamasi adalah bagian dari mekanisme 

OAT  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  
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pertahanan tubuh. Dimana dalam proses melawan penyakit/benda asing, 

sistem imunitas akan mengenali dan menghapus rasa sakit dan membuatnya 

menjalani proses penyembuhan (Kundu JK, 2015).  

Menurut Roma (2018), patofisiologi dari inflamasi sebagai berikut : 

 Pembuluh darah akan mengalami vasodilatasi 

 Akan meningkatkan tekanan darah yang disebabkan oleh pembuluh 

darah yang vasodilatasi. 

 Permeabilita pembuluh darah kapiler meningkat dan neutrofil 

bermigrasi menuju jaringan yang terinfeksi dibagian dindin 

pembuluh darah (diapedesis). 

 Sel-sel darah putih akan berubah, makrofag dan limfosit mulai 

menggantikan neutrofil yang berumur pendek. 

Perbedaan antara inflamasi akut dan kronis adalah perbedaan pada waktu dan 

pada inflamasi kronis sel-sel inflamasi primernya didominasi oleh limfosit, 

produksi sitokin inflamasi, growth factor,enzim yang berkontribusi terhadap 

perkembangan kerusakan jaringan dan perbaikan sekunder termasuk fibrosis 

dan pembentukan granuloma (Roma, 2018). 

2.3.2. Proses Inflamasi Akut 

Peradangan atau inflamasi akut memiliki tiga komponen utama: (1) 

dilatasi atau pelebaran pembuluh darah yang menyebabkan peningkatan 

aliran darah, (2) peningkatan permeabilitas mikrovaskuler yang 

memungkinkan protein plasma dan leukosit meninggalkan sirkulasi, (3) 

emigrasi leukosit dari sirkulasi, dan akumulasi leukosit pada lokasi cedera, 
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serta aktivasi leukosit untuk mengeliminasi agen penyerang. (Kumar et al., 

2015). 

Langkah-langkah yang membentuk inflamasi (Sherwood, 2015) : 

1. Luka di kulit memasukkan bakteri, yang bereproduksi di tempat luka. 

Makrofag residen yang teraktivasi memakan patogen dan menyekresikan 

sitokin dan kemotaksin. 

2. Sel mast yang teraktivasi melepaskan histamin. 

3. Histamin mendilatasi pembuluh darah lokal dan melebarkan pori kapiler. 

Sitokin-sitokin menyebabkan neutrofil dan monosit menempel ke dinding 

pembuluh darah. 

4. Kemotaksin menarik monosit dan neutrofil yang terperas ke luar di antara 

dinding pembuluh darah, suatu proses yang disebut dengan diapedesis, dan 

bermigrasi ke tempat infeksi. 

5. Monosit membesar menjadi makrofag. Makrofag dan neutrofil yang baru 

tiba memakan patogen dan menghancurkannya.  



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumar et al., 2015). 

Gambar 2.3 

             Proses terjadinya inflamasi 

 

2.3.2.1.Respon Pembuluh Darah pada Inflamasi Akut 

Perubahan pada Aliran Darah 

Perubahan pada pembuluh darah terjadi segera setelah terjadi cedera, 

dan meliputi hal-hal dibawah ini: 

Vasodilatasi yang diinduksi oleh aktivasi dari beberapa mediator, 

terutama histamine, pada otot polos pembuluh darah. Hal tersebut merupakan 

manifestasi paling awal dalam peradangan akut. Hasil dari vasodilatasi adalah 

meningkatnya aliran darah, yang menyebabkan adanya panas (calor) dan 

kemerahan (rubor) atau eritema pada lokasi inflamasi. (Roma, 2018). 

Pada saat yang bersamaan, sel endotelial diaktivasi oleh mediator-

mediator yang diproduksi di lokasi infeksi dan kerusakan jaringan, dan 

menyebabkan peningkatan molekul adhesi. Kemudian, leukosit akan 

menempel pada endotelium, dan segera setelahnya, leukosit akan bermigrasi 

melalui dinding vaskular menuju ke jaringan intersisial. (Kumar et al., 2015). 
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(Kumar et al., 2015).  

Gambar 2.4 

Mekanisme Vasodilatasi Pembuluh Darah 

 

2.3.2.2. Peningkatan Permeabilitas Vaskular  

Beberapa mekanisme bertanggung jawab dalam proses peningkatan 

permeabilitas pembuluh darah, antara lain (Kumar et al., 2015).: 

Gejala inflamasi dini ditandai oleh penglepasan berbagai mediator sel 

mast setempat (histamin dan bradikinin). Kejadian ini disertai dengan aktivasi 

komplemen dan sistem koagulasi. Sel endotel dan sel-sel inflamasi masing-

masing melepas mediator yang menimbulkan efek sistemik seperti panas, 

neutrofilia dan protein fase akut. Neutrofil yang sudah dikerahkan di jaringan 

akan diaktifkan dan melepas produk-produk yang toksik (Baratawidjaja dan 

Rengganis, 2010). 

Peningkatan transport cairan dan protein, yang disebut transcytosis, 

melalui sel endotel. Proses ini mungkin melibatkan saluran-saluran di 

intraseluler yang distimulasi oleh factor-faktor tertentu, seperti faktor 

pertumbuhan endotel vaskular (VEGF) yang meningkatkan kebocoran 

vaskular. (Kumar et al., 2015). 
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(Kumar et al., 2015). 

Gambar 2.5 

Peningkatan Permeabilitas Vaskuler 

 

2.3.2.3.Perlekatan Leukosit pada Lokasi Inflamasi 

Menurut Kumar (2015), Proses ini dapat dibagi menjadi beberapa fase, yaitu: 

1. Di dalam lumen: terjadi proses marginasi, rolling, dan adhesi pada 

endotelium. Endotelium vaskular yang berada pada keadaan normal, 

dan tidak aktif, tidak mengikat atau menghalangi sel yang berada di 

sirkulasi. Pada saat inflamasi, endotelium diaktifkan dan dapat 

mengikat leukosit sebagai proses awal leukosit untuk keluar dari 

pembuluh darah.  

2. Migrasi leukosit melintasi dinding endotelium. 

3. Migrasi leukosit ke jaringan menuju stimulus kemotaktik. 
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Tabel 2.3. Protein pada Proses Migrasi Leukosit 

 (Kumar et al., 2015). 

 

. 

 

  

Family Molecule Distribution Ligand 

Selectin L- Selectin 

(CD62L) 

 

 

 

 

E- Selectin 

(CD62E) 

 

 

P-Selectin 

(CD62P) 

Neutrophils, 

monocytes 

T cells (naive and 

central memory) 

B cells (naive) 

Endothelium 

activated by cytoines 

(TNF, IL-1) 

 

Endothelium 

activated by cytoines 

(TNF, IL-1), 

histamine, or 

thrombin 

 

Sialyl-Lewis X/PNAd on GlyCAM-1, 
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(Kumar et al., 2015) 

Gambar 2.6 

Gambar Proses Migrasi Leukosit 
 

Beberapa senyawa kimia yang dilepaskan oleh makrofag, yaitu interleukin 1 

(IL-1), interleukin 6 (IL-6), dan faktor nekrosis tumor (tumor necrosis factor, 

TNF) secara bersama bertindak untuk menghasilkan efek yang beragam baik 

secara lokal maupun ke seluruh tubuh, semuanya dipersiapkan untuk 

mempertahankan tubuh melawan infeksi atau kerusakan jaringan. Mereka 

memacu inflamasi dan bertanggung jawab terhadap manifestasi sistemik yang 

menyertai infeksi. (faktor nekrosis tumor dinamai atas perannya membasmi sel 

kanker tetapi sel ini juga menimbulkan efek lainnya). (Sherwood, 2015). 

2.3.3. Proses Inflamasi Kronis 

    Inflamasi kronis terjadi bila proses inflamasi akut gagal, nila antigen menetap. 

Inflamasi akut berbeda dengan inflamasi kronis. Antigen yang persisten 

menimbulkan aktivasi dan akumulasi makrofag yang terus menerus. Hal ini 

menimbulkan terbentuknya sel epiteloid (makrofag yang sedikit diubah) dan 

granuloma TNF diperlukan untuk pembentukan dan mempertahankan granuloma. 

IFN dilepas sel T yang diaktifkan menimbulkan transformasi makrofag menjadi 
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sel epiteloid dan sel multinuklear (sel adtia) yang merupakan fusi dari beberapa 

makrofag (Baratawidjaja dan Rengganis, 2010). 

    Menurut Pahwa (2017), Inflamasi kronis dapat disebabkan oleh beberapa hal : 

 Kegagalan mengeliminasi antigen yang menginfeksi tubuh seperti 

Mycobacterium tuberculosis, protozoa, fungi dan parasit. 

 Penyakit autoimun, yang menyebabkan sistem imunitas dalam tubuh lebih 

sensitif dibanding pada orang normal. 

 Recurrent inflammation. 

 Inflamasi dan biokimia yang menyebabkan meningkatnya produksi radikal 

bebas, kristal asam urat dan oksidasi lipoprotein. 

Menurut Pahwa (2017), Inflamasi kronis memiliki 2 tipe yaitu : 

 Nonspecific proliferative: Ditandai dengan adanya granulasi jaringan 

non-spesifik yang dibentuk oleh infiltrasi sel mononuklear (limfosit, 

makrofag, sel plasma) dan proliferasi fibroblas, jaringan ikat, pembuluh 

dan sel epitel. 

 Granulomatous inflammation: Jenis peradangan kronis spesifik ditandai 

dengan adanya lesi nodular yang berbeda atau granuloma yang terbentuk 

dengan agregasi makrofag yang diaktifkan atau sel turunannya yang 

disebut sel-sel epiteloid biasanya dikelilingi oleh limfosit. 

Infeksi bakteri kronis dapat memacu pembentukan granuloma berupa agregrat 

fagosit mononuklear dan sel plasma yang disebut DTH. Fagosit terdiri atas 

monosit yang baru dikerahkan dengan sedikit makrofag yang sudah ada dalam 

jaringan. Kadang-kadang ditemukan fusi makrofag dan membentuk sel datia. 

Granuloma ditemukan pada reaksi terhadap gelas, talk (bedak dan inisiator 
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hipersensitivitas selular seperti Mycobacterium tuberculosis dan histoplasma 

kapsulatum). Pembentukan granuloma akan mengisolasi fokus inflamasi yang 

persisten, membatasi penyebaran dan memungkinkan fagosit mononuklear 

mempresentasikan antigen ke limfosit yang ada di permukaan (Baratawidjaja 

dan Rengganis, 2010). 

2.4. Interleukin 6 (IL-6) 

Interleukin-6 merupakan suatu sitokin proinflamasi yang berperan dalam 

maturitas dan aktifitas netrofil, maturitas makrofag, dan diferensiasi 

sitotoksik limfosit T dan natural killer cells. Selain itu juga mengaktifasi 

astrosit dan mikroglia (Oliviera dkk., 2011). 

IL-6 diproduksi oleh berbagai jenis sel, seperti Sel-T, sel B, monosit, 

fibroblas, keratinosit, sel endothelial, sel mesangial, adiposit dan beberapa 

lainnya. Reseptor IL-6R (IL-6) terutama dinyatakan di sel hemopoietik, 

seperti sel T, monosit, mengaktifkan sel-B dan neutrofil. Menariknya, IL-6 

mempengaruhi berbagai jenis sel dan memiliki banyak aktivitas biologis 

melalui sistem reseptornya yang unik. Tinggi produksi IL-6 berkontribusi 

terhadap patogenesis berbagai penyakit autoimun dan inflamasi (Masahiko, 

2012). 

Interleukin-6 disekresi oleh banyak sel yaitu makrofag, monosit, eosinofil, 

hepatosit, dan sel glia. Interleukin-6 dapat diinduksi produksinya oleh TNF-α 

dan IL-1 sehingga menyebabkan demam dan aktifasi aksis hipotalamus-

pituitari-adrenal dengan menggunakan reseptor α (IL-6Rα) dan sub unit gp 

130. Interleukin-6 merupakan salah satu sitokin yang muncul dini dan 

merupakan mediator induksi dan kontrol pada sintesis protein fase akut yang 
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dilepaskan oleh hepatosit selama stimuli nyeri seperti trauma, infeksi, operasi, 

dan luka bakar. Setelah terjadi trauma, konsentrasi IL-6 dalam plasma dapat 

dideteksi dalam 60 menit dan puncaknya antara 4-6 jam, dan dapat bertahan 

hingga 10 hari. Interleukin-6 ini merupakan penanda yang paling sesuai 

dengan derajat kerusakan jaringan (Jun-Hua dkk., 2006). 

IL-6 terbukti memainkan peran penting dalam reaksi nerve injury. Seperti 

terjadinya aktivasi mikrogial dan astrositik serta regulasi pengeluaran saraf 

neuropeptida. IL-6 juga berperan dalam peningkatan rasa nyeri neuropatik 

pada kasus terjadinya cedera saraf perifer. (Jun-Ming, 2007). 

IL-6 berfungsi dalam imunitas non-spesifik dan spesifik, diproduksi 

fagosit mononuklear, sel endotel vaskular, fibroblas dan sel lain sebagai 

respons terhadap mikroba dan sitokin lain. IL-6 mempunyai berbagai fungsi. 

dalam imunitas nonspesifik, IL-6 merangsang hepatosit untuk memproduksi 

APP dan bersama CSF merangsang proggenitor di sumsum tulang untuk 

memproduksi neutrofil. Dalam imunitas spesifik, IL-6 merangsang 

pertumbuhan dan diferensiasi sel B menjadi sel mast yang memproduksi 

antibodi. IL-6 juga merupakan GF sel plasma neoplastik (mieloma). 

(Baratawidjaja dan Rengganis, 2010). 

Dalam perannya sebagai pro-inflamasi, IL-6 akan menyebabkan larutnya 

reseptor IL-6 yang akan mengaktifkan imun sistem yang menyebabkan 

meningkatnya sel-sel inflamasi seperti makrofag, dan lain-lain, menyebabkan 

inhibisi terhadap apoptosis sel T, inhibisi pada differensiasi Treg. (Rose-John, 

2012). 
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Selain menyebabkan reaksi pro-inflamasi, IL-6 juga dapat berperan 

sebagai anti-inflamasi dalam berbagai keadaan. Dalam perannya sebagai anti-

inflamasi IL-6 akan mengaktifkan STAT 3 yang selanjutnya akan membuat 

sel-sel epitelial pencernaan mengalami proliferasi dan terjadinya hambatan 

apoptosis sel-sel epitelial. (Scheller, 2011). 

 

 

(Scheller, 2011) 

Gambar 2.7 

Gambaran umum mekanisme kerja IL-6. 
 

 

 

2.5. Rattus norvegicus strain wistar 

Tikus Putih (Rattus norvegicus) merupakan spesies mamalia yang sering 

digunakan untuk kepentingan penelitian eksperimental. Tikus putih sangat 

mudah beradaptasi dengan baik dan cenderung tahan terhadap berbagai 

macam perlakuan saat penelitian. (Koolhaas, 2010) Klasifikasi tikus putih 

sebagai hewan percobaan dalam taksonomi sebagai berikut: 
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Kingdom : Animalia   

Filum  : Chordata 

Kelas  : Mamalia  

Ordo  : Rodentia 

Subordo : Odontoceti 

Familia : Muridae 

Genus  : Rattus 

Spesies : Rattus norvegicus  

 

(Koolhaas, 2010) 

Gambar 2.8  

Rattus norvegicus strain wistar 


