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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 

1.1 Kerangka Konsep 
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      Stres psikologis dapat memicu pelepasan hormon stres misalnya 

glukokortikoid dan katekolamin yang pada akhirnya mempengaruhi respons imun 

melalui beberapa jalur. Jalur pertama, melalui sumbu hypothalamus-pituitary-

adrenal (HPA), dengan sintesis corticotropinreleasing hormone (CRH) oleh 

hipotalamus yang akan merangsang pelepasan adenocorticotropine hormone 

(ACTH) oleh hipofisis anterior (pituitary), dan stimulasi pelepasan glukokortikoid 

oleh korteks adrenal. Glukokortikoid memiliki efek sebagai antiinflamasi atau 

menekan sistem imun, akan tetapi juga memiliki efek proinflamasi dengan 

memproduksi sitokin-sitokin proinflamasi seperti IL-1β, IL-18, IL-6, dan TNFα. 

Jalur yang kedua yaitu, adanya stimulus stres dapat mempengaruhi SNS untuk 

memproduksi NE dan NPY. Norephinephrin meningkatkan fosforilasi MAPKs 

untuk memproduksi faktor-faktor inflamasi. Sedangkan neuropetida Y (NPY) 

dapat memproduksi TGF-β dan TNFα melalui reseptor Y (Liu YZ, et al, 2017). 

TNF-α merupakan mediator proinflamasi utama, menginduksi inisiasi proses 

inflamasi dengan memberikan efek adhesi pada endotel dan efek kemotaksis pada 

neutrofil. TNF-α juga menstimulasi MHC-1 dan MHC-2. Mereka mungkin 

memainkan peranan dalam kerusakan jaringan secara lokal dengan menargetkan 

sel-sel epitel oral ini untuk dirusak oleh sel CD8 pada proses ulseratif (Ernawati 

DS, 2016) . Jalur ketiga, melalui sumbu CRH-sel mast. CRH yang dilepas 

hipotalamus dapat mempengaruhi sel mast melalui reseptor CRHR1 di permukaan 

sel mast dan juga resptor beta-adrenergic sehingga terjadi degranulasi sel mast 

dengan pelepasan histamin dan mediator peradangan lainnya (Wardhana M, 

2011). 
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3.1 Hipotesis 

Terdapat hubungan antara stres pada mahasiswa FK UMM terhadap rekurensi 

timbulnya Stomatitis Aftosa Rekuren. Semakin tinggi tingkat stres yang dialami 

mahasiswa makan semakin besar kemungkinan untuk terjadinya Stomatitis Aftosa 

Rekuren. 

 

 

 

 


