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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

3.1.Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

        

   = tidak diteliti             = mempengaruhi 

 

 

   = diteliti 

Etambutol, Pirazinamid dan Levofloksasin 

Innate Immunity Adaptive immunity 

Aktivasi 

Makrofag 

Sel endothelial Th 2 Aktivasi Sel T dan Sel B 

Peningkatan IL-6 

Inflamasi 
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Deskripsi 

 

 Pada tikus wistar yang akan diberikan obat anti-tuberkulosis (Etambutol, 

Pirazinamid dan Levofloksasin) akan terjadi sistem imunitas yang berasal dari 

bawaan/sejak lahir (innate) dan juga akan terjadi respon imun dari sistem 

imun yang adaptif. Pada sistem imun bawaan/Innate, akan terjadi aktivasi 

makrofag dalam tubuh yang merupakan salah satu sel yang dapat memicu 

peningkatan interleukin-6. Pada sistem imun adaptif akan menstimulus 

aktivasi dari Th 2 dan teraktivasinya sel T dan sel B dalam tubuh yang 

merupakan sensor imunitas tubuh untuk inflamasi yang nantinya akan memicu 

peningkatan interleukin-6. Dari kedua proses sistem imunitas tersebut akan 

memicu peningkatan IL-6 sebagai sitokin pro-inflamasi. 

 Meningkatnya IL-6 akan mengindikasikan adanya respon inflamasi dalam 

tubuh. Sitokin IL-6 merupakan sitokin pro-inflamasi yang dapat digunakan 

sebagai indikator inflamasi sistemik maupun lokal. Pada respon inflamasi 

lokal IL-6 akan memicu respon tubuh berupa terjadinya peningkatan 

permeabilitaas pembuluh darah dan peningkatan produksi neutrofil dan 

leukosit yang merupakan salah satu indikator terjadinya respon inflamasi. 

Peningkatan permeabilitas pembuluh darah akan memicu peningkatan adhesi 

leukosit. 

 Respon inflamasi yang bersifat sistemik yang ditimbulkan oleh 

meningkatnya IL-6 akan berefek pada berbagai organ seperti otak, Bone 

marrow, dan hepar. Pada respon sistemik di otak akan menyebabkan aktivasi 

aksis pada hipotalamus pituitari-adrenal yang merupakan mediator stimulus 

nyeri. Pada respon inflamasi sistemik juga akan berdampak pada sistem saraf 
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pusat dengan efek yang lain, yaitu berupa teraktivasinya mikroglial dan 

astrositik yang nantinya akan memfagosit sel-sel asing. Pada hepar, respon 

peningkatan IL-6 akan memicu sel-sel hepatosit untuk meningkatan produksi 

Acute Phase Protein (APP), yang selanjutnya akan memicu produksi neutrofil 

dalam tubuh akan meningkat. 

3.2. Hipotesis Penelitian 

Terdapat pengaruh pemberian Etambutol, Pirazinamid dan Levofloksasin 

terhadap peningkatan Kadar Sitokin Interleukin-6 Tikus Putih Jantan (Rattus 

norvegicus strain wistar). 


