
30 

 

BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS  

 

3.1. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

=  yang diteliti   

= pengaruh 
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Peningkatan aktivitas enzim merubah bentuk obat menjadi sebuah 

metabolit reaktif, melalui fase 1 yakni terlibatnya Cytochrome P450 dalam 

oksidasi, reduksi atau hidrolisis sehingga zat metabolit reaktif akan 

meningkat. Metabolit reaktif dapat menyebabkan kerusakan sel. Terdapat dua 

proses, yakni tidak termediasi oleh reaksi imun atau karena kerusakan 

mitokondria dan termediasi oleh reaksi imun. Kerusakan mitokondria 

menyebabkan penurunan proses pembentukan ATP dan peningkatan ROS 

pada prosesnya yang disebut fosfolirasi oksidatif yakni dengan mereduksi 

oksigen menjadi air lalu menghasilkan ATP, 5% oksigen dikonversikan 

menjadi superoxide anion (O2
-
) dan metabolitnya, yang secara kolektif 

dinamakan ROS. ROS ini berbahaya bagi sel karena dapat bereaksi dengan 

protein, DNA atau lemak sehingga menyebabkan kematian sel. Stres 

oksidatif dapat mengakibatkan kematian sel terprogram (apoptosis) dan 

nekrosis akibat dari terlalu banyak oksidan dan kurangnya antioksidan. 

Adanya toxin atau peningkatan zat metabolit juga dapat mengaktifan reaksi 

imun dengan cara terbentuknya ikatan antara APC dengan MHC lalu T helper 

aktif dan menstimulus pengeluaran T sel sitotoksik dan menstimulus 

pengeluaran sel B. Sel B juga distimulus oleh sel T helper. Kedua sel T 

sitotosik ini juga menyebabkan kerusakan sel hepatosit. Kerusakan-kerusakan 

sel tersebut juga pada akhirnya mempengaruhi histopatologi sel hepar. 

Kerusakan sel tersebut dapat berupa hydropic swelling yang bersifat 

reversible tetapi kemudian dapat membaik dan kembali dalam bentuk sel 

normal ataupun dapat memburuk menyebabkan kematian sel atau kerusakan 

sel yang irreversible yakni nekrosis.  
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3.2. Hipotesis  

Induksi OAT etambutol, pirazinamid, dan levofloksasin terdapat pengaruh 

terhadap jumlah hydropic swelling hepatosit pada tikus jantan putih (rattus 

norvegicus strain wistar). 


