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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 MDR (Multi Drug Resisten) TB 

2.1.1 Definisi 

 MDR TB (Multi Drug Resisten Tuberculosis) merupakan 

kondisi dimana kuman Mycobacterium Tuberkulosis sudah tidak 

dapat lagi diatasi dengan salah satu atau lebih Obat Anti 

Tuberculosis (OAT) (Kemenkes RI, 2015).  

2.1.2 Etiologi 

 Menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2015 analisa 

beberapa penyebab utama terjadinya resistensi obat TB telah di 

identifikasi, antara lain:  

(1) Implementasi DOTS rumah sakit dan fasilitas pelayanan 

kesehatan yang masih rendah kualitasnya. 

(2) Peningkatan co-infection TB-HIV. 

(3) Sistem surveilans yang masih lemah. 

(4) Penanganan kasus TB resisten obat yang belum memadai  

2.1.3 Diagnosis 

 Kriteria risiko resisten OAT adalah (Perhimpunan Dokter 

Paru Indonesia,2011) : 

1. Tuberkulosis kronik atau pasien dengan pengobatan yang 

gagal obat lini pertama kategori II. 

2. Pemeriksaan spuntum tetap positif pada penderita yang 
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sudah 3 bulan mengkonsumsi obat lini pertama kategori II. 

3. Penderita yang sudah pernah mendapat pengobatan TB, 

termasuk  second line drug seperti kuinolon dan kanamisin. 

4. Penderita yang gagal dengan pengobatan lini pertama 

kategori I. 

5. Penderita yang hasil pemeriksaan sputum masih positif 

setelah sisipan dengan pengobatan lini pertama kategori I. 

6. Penderita Tuberkkulosis yang kambuh. 

7. Penderita yang menjalani pengobatan kembali setelah lalai 

pada pengobatan lini pertama kategori Idan/atau kategori II. 

8. Pasien dengan keluhan yang dicurigai TB, pasien yang 

tinggal dekat pengidap MDR – TB , termasuk petugas 

kesehatan yangbertugas di bangsal MDR - TB. 

9. Pasien HIV. 

 Penegakan diagnosis MDR – TB berdasarkan uji 

laboratorium. Semua pasien yang dicurigai menderita MDR – TB 

di haruskan untuk pemeriksaan sputum, setelah itu akan 

dilaksanakan pemeriksaan biakan dan uji kepekaan. Apabila hasil 

uji kepekaan memperlihatkan adanya Mycobacterium tuberculosis 

yang resisten minimal terhadap rifampisin dan isoniazid maka 

diagnosis MDR - TB dapat ditegakkan. 

2.1.4 Penatalaksanaan 

 Pasien MDR TB diobati dengan second line drug atau obat 

cadangan. Selektifitas second line drug lebih rendah dari obat lini 



8 
 

pertama, hal itu menyebabkan efek samping yang lebih banyak 

(WHO,2016). Strategi pengobatan sebaiknya berdasarkan data uji 

kepekaan dan frekuensi penggunaan OAT di negara tersebut. Di 

bawah ini beberapa strategi pengobatan MDR TB menurut WHO 

2016: 

 Pengobatan standar 

 Data survei resistensi obat dari populasi pasien yang 

representatif digunakan sebagai dasar regimen pengobatan 

karena tidak tersedianya hasil uji kepekaan individual. 

Seluruh pasien akan mendapatkan regimen pengobatan 

yang sama. Pasien yang dicurigai mengidap MDR TB 

sebaiknya dikonfirmasi dengan uji kepekaan. 

 Pengobatan empiris 

 Setiap regimen pengobatan dibuat berdasarkan 

riwayat pengobatan TB sebelumnya dan data hasil uji 

kepekaan populasi representatif. Biasanya, regimen 

pengobatan empiris akan disesuaikan setelah ada hasil uji 

kepekaan individual. 

 Pengobatan individual 

 Regimen pengobatan berdasarkan riwayat 

pengobatan TB sebelumnya dan hasil uji kepekaan. 

Regimen standar pengobatan MDR TB di Indonesia adalah 

6 bulan fase intensif dengan paduan obat pirazinamid, 

etambutol, kanamisin, levofloksasin, etionamid, dan 
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sikloserin, dilanjutkan 18 bulan fase lanjutan dengan 

paduan obat pirazinamid, etambutol, levofloksasin, 

etionamid, dan sikloserin (6 Z (Pirazinamid) – E 

(Etambutol) – Kn (Kanamisin) – Lfx (Levofloksasin) – Eto 

(Etionamid) – Cs (Sikloserin) / 18 Z (Pirazinamid) – E 

(Etambutol) – Lfx (Levofloksasin) – Eto (Etionamid) – Cs 

(Sikloserin). Etambutol dan pirazinamid dapat diberikan, 

tetapi tidak termasuk obat regimen standar. 

2.1.5 Efek Samping OAT Lini II 

 Pada pasien MDR TB dosis OAT diberikan lebih tinggi 

dari OAT lini pertama oleh karena itu efek samping yang terjadi 

akan lebih banyak dari OAT lini pertama, hal itu menyebabkan 

pasien MDR TB lebih banyak mengalami efek samping setelah 

mengkonsumsi OAT lini kedua (Kemenkes RI,2015). 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Qurratul 

Aini yaitu tentang gambaran efek samping obat anti tuberculosis 

lini kedua pada pasien MDR TB di poliklinik rsud arifin achmad 

provinsi Riau 100% pasien yaitu 12 orang pasien yang penderita 

MDR TB yang pernah dan sedang menjalani pengobatan 

merasakan adanya efek samping dari second line drug yang 

dikonsumsi (Aini Q, Yovi I, Hamidy M Y, 2015). Hasil penelitian 

tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Munawwarah di RS Labuang Baji Makassar tahun 2013, yaitu 

terdapat 100% pasien (15 pasien) yang merasakan adanya efek 
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samping  (Munawwarah R, Ida L, Whiddudin, 2013). Selain itu 

terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Sagwa di Namibia 

pada tahun 2012 yang melibatkan 59 pasien MDR TB yang sedang 

menjalani pengobatan, terdapat 90% pasien (53) pasien yang 

mengalami efek samping obat (Sagwa E, Mantel-Teeuwissse 

AKM, Ruswa N et all ,2012). 

 Efek samping yang juga sering terjadi pada pasien MDR 

TB adalah reaksi hipersensitivitas  atau alergi. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Qurratul Aini yang melibatkan 12 pasien, 75% (9) 

pasien yang mengalami reaksi alergi ringan dan berat (Aini Q, 

Yovi I, Hamidy M Y, 2015). Pada penelitian yang dilakukan oleh 

S.S. Shin pada tahun 2007 di Rusia yang melibatkan 244 pasien 

MDR TB didapatkan 16% (39) pasien yang mengalami reaksi kulit 

(rash) (S S Shin, A D Pasechnikov, I Y Gelmanova et all, 2007). 

Penelitian oleh Natasho yang melibatkan 818 pasien MDR TB dari 

berbagai negara yang berbeda terdapat 5,1 % (42) pasien yang 

mengalami reaksi alergi (E Nathanson, R Gupta, P Huamani et all, 

2004). 

2.2 Obat Anti Tuberkulosis (OAT) Lini II 

2.2.1 Levofloksasin 

 Levofloksasin adalah isomer optik S(-) ofloxacin yang 

memiliki spektrum antibakteri yang luas (Gunawan S G,2016). 

Levofloksasin efektif untuk bakteri gram positif dan gram negatif 

(termasuk anaerob) dan bakteri atipikal Chlamydia pneumonia dan 
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Mycoplasma pneumonia (Gunawan S G,2016). Efek bakterisidal 

levofloxacin berada pada konsentrasi sebanding atau lebih besar 

dari konsentrasi penghambatannya (Gunawan S G,2016). 

Mekanisme kerjanya adalah dengan menghambat DNA-gyrase, 

yaitu suatu topoisomerase tipe-II sehingga menghambat replikasi 

dan transkripsi DNA bakteri (Gunawan S G,2016). 

a. Efek Samping: 

 Efek samping yang mungkin terjadi yaitu diare, mual, 

muntah,vaginitis, kembung, pruritus, ruam, sakit perut, moniliasis 

kelamin, pusing, dispepsia, insomnia, penyimpangan rasa, 

anoreksia, gelisah, sembelit, edema, kelelahan, sakit kepala, 

peningkatan keringat, leukorrhea, malaise, gugup, gangguan tidur, 

tremor, urtikaria (Gunawan S G,2016) 

 Dari beberapa kasus yang terjadi, efek samping tendonitis 

merupakan efek samping yang tidak akan segera hilang walaupun 

penghentian obat flurokuinolon (Gunawan S G,2016). Efek 

samping tersebut dapat terjadi sampai beberapa bulan setelah 

pengobatan dihentikan (Gunawan S G,2016) 

 Reaksi hipersensitivitas : Reaksi kulit seperti drug eruption, 

macula eritema dan sindroma Steven- Johnson (Gunawan S G, 

2016). 

2.2.2 Pirazinamid 

 Pirazinamid adalah analog nikotinamid yang telah dibuat 

sintetiknya. Obat ini tidak larut dalam air (Gunawan S G,2016). 
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a. Efek Samping 

 Pirazinamid memiliki efek samping yang paling sering dan 

berbahaya yaitu gangguan hepar (Gunawan S G,2016). Bila 

pirazinamid diberikan dengan dosis 3 g per hari, gejala penyakit 

hati muncul pada kira – kira 15%, dengan icterus pada 2-3% pasien 

dan kematian akibat nekrosis hati pada beberapa kasus (Gunawan 

S G,2016). Gejala pertama adalah peningkatan SGOT dan SGPT 

(Gunawan S G,2016). Oleh karena itu hendaknya dilakukan 

pemeriksaan fungsi hati sebelum pengobatan dengan pirazinamid 

dimulai, dan pemantauan terhadap transaminase serum dilakukan 

secara berkala selama pengobatan berlangsung (Gunawan S 

G,2016). Jika jelas timbul kerusakan hati, terapi dengan 

pirazinamid harus dihentikan (Gunawan S G,2016). Pada penderita 

dengan kelainan hepar, pirazinamid tidak bisa diberikan (Gunawan 

S G,2016). Obat ini menghambat ekskresi asam urat dan dapat 

menyebabkan kambuhnya pirai (Gunawan S G,2016). Selain itu 

efek samping yang bisa terjadi yaitu arthralgia, anoreksia, mual 

dan muntah, dysuria, malaise ,dan demam (Gunawan S G,2016). 

2.2.3 Etambutol 

a. Efek Samping 

 Etambutol jarang menimbulkan efek samping (Gunawan S 

G,2016). Dosis harian sebesar 15 mg/kgBB menimbulkan efek 

toksik yang minimal (Gunawan S G,2016). Kurang dari 2% pasien 
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dengan dosis tersebut akan mengalami efek samping yaitu 

penurunan ketajaman penglihatan, ruam kulit, dan demam 

(Gunawan S G,2016). Efek samping lain ialah preuritis, nyeri 

sendi, gangguan saluran cerna, malaise, sakit kepala, pening, 

bingung, disorientasi, dan mungkin juga halusinasi (Gunawan S 

G,2016). Rasa kaku dan kesemutan di jari sering terjadi. Reaksi 

anafilaksis dan leukopenia jarang dijumpai (Gunawan S G,2016). 

 Efek samping serius pada pengobatan etambutol yaitu  

gangguan penglihatan yang merupakan neuritis retrobulbar yaitu 

turunnya tajamnya penglihatan, hilangnya kemampuan 

membedakan warna, mengecilnya lapang pandang, dan scotoma 

sentral maupun lateral (Gunawan S G,2016). Insidens efek 

samping ini makin tinggi sesuai dengan peningkatan dosis, tetapi 

bersifat mampu pulih (Gunawan S G,2016). Intensitas 

gangguanpun berhubungan dengan lamanya terapi (Gunawan S 

G,2016). Dengan dosis 15 mg/kgBB tidak diperlukan pemeriksaan 

oftalmologi berkala, tetapi pasien harus diingatkan untuk 

melaporkan setiap perubahan penglihatan selama penggunaan 

etambutol (Gunawan S G,2016). Bila ada keluhan penglihatan 

kabur,sebaiknya dilakukan pemeriksaan lengkap (Gunawan S 

G,2016). Bila pasien sudah menderita kelainan mata sebelum 

menggunakan etambutol perlu dilakukan pemeriksaan cermat 

sebelum terapi dengan etambutol dimulai (Gunawan S G,2016). 

Terapi dengan  etambutol menyebabkan peningkatan kadar asam 
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urat darah pada 50% pasien (Gunawan S G,2016). Hal ini 

disebabkan oleh penurunan ekskresi asam urat melalui ginjal 

(Gunawan S G,2016). Efek samping ini mungkin diperkuat oleh 

isoniazid dan piridoksin (Gunawan S G,2016). 

2.3 Sistem Imun 

  Sistem imun memberikan fungsi yang sangat penting dalam 

pertahanan tubuh melawan patogen infeksius atau benda asing dari luar tubuh. 

Jika sistem imun berkurang, maka tubuh akan mudah diserang oleh mikroba 

atau benda asing lainnya. Namun pada penyakit autoimun dan alergi, sistem 

imun ini menyerang sendiri sel-sel yang ada di dalam tubuh (Kumar, Abbas, 

Aster, 2015). 

  Mekanisme sistem imun dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu 

innate immunity (natural, atau native immunity) merupakan mekanisme yang 

sudah siap untuk bereaksi terhadap infeksi meskipun infeksi itu belum terjadi 

dan addaptive immunity (acquired, atau specific immunity) merupakan 

mekanisme yang distimulus dengan “beradaptasi” terhadap mikroba dan 

mampu mengenali mikroba atau zat non mikroba. Innate immunity adalah 

sistem pertahanan lini pertama, dimediasi oleh sel dan molekul yang 

mengenali mikroba dan sel mati dan menginduksi reaksi pertahanan tubuh. 

Addaptive immunity ditemukan kemudian, setelah paparan mikroba dan zat 

asing lainnya addaptiveimmunity lebih kuat dari innate immunity dalam 

melawan agen infeksius dengan cara mengenali zat asing dan membentuk 

sistem pertahanan tubuh untuk melawannya (Kumar, Abbas, Aster, 2015) 
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 (Kumar, Abbas, Aster, 2015) 

Gambar 2.1  
Komponen Sistem Imun 

 
2.3.1 Innate Immunity 

 Innate Immunity adalah pertahanan lini pertama yang selalu 

ada dan siap untuk melawan patogen yang masuk serta 

mengeliminasinya sehingga dapat mencegah infeksi. Ada beberapa 

tahap dari innate immunity : mengenali mikroba atau sel yang 

rusak, mengaktifasi berbagai macam mekanisme pertahanan tubuh 

(salah satunya adalah inflamasi) dan mengeliminasi zat yang tidak 

diinginkan tersebut. Komponen-komponen dari innate immunity 

adalah epitel, sel fagosit (terutama neutrofil dan makrofag), sel 

dendritik, natural killer (NK) cell dan beberapa protein plasma. 

Semua itu adalah respon innate immunity untuk mengaktifasi 

mekanisme pertahanan tubuh. Dapat diartikan juga bahwa 

innateimmunity berfungsi untuk menahan patogen atau mencegah 
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infeksimenjadi lebih berat sampai mekanisme adaptive immunity 

muncul (Kumar, Abbas, Aster, 2015). 

 Didalam tubuh ada pertahanan secara anatomis dan 

fisiologis. Pertahanan fisik dapat disebut sebagai barier epitel yang 

ada di seluruh tubuh, baik kulit, traktus digestivus, traktus 

respiratorius, dan lain lain. Pertahanan biokimia dapat berupa pH 

tubuh, keringat, air ludah, dan lain lain. Pertahanan secara 

anatomis dan fisiologis ini disebut non-inducible innate 

mechanism, apabila pertahanan tersebut masih kuat untuk melawan 

benda asing yang menyerang tubuh maka tidak akan menimbulkan 

mekanisme lanjutan dari innate immunity (Mak TW, Saunders ME, 

Jett, 2015). 

 Sedangkan mekanisme lain adalah inducible 

innatemechanism terjadi apabila benda asing mampu melewati 

pertahanan secara anatomis dan fisiologis. Inducible innate 

mechanism dapat teraktivasi oleh sel yang rusak. Baik sel rusak 

karena patogen, Pathogen-Asosiated Molecular Patterns (PAMPs), 

maupun karenanon patogen yang disebut Damage-Assosiated 

Molekular Patterns (DAMPs). Pada inducible innate mechanism 

terjadi aktivasi komplemen, inflamasi, dan mekanisme fagositosis. 

Komplemen akan teraktivasi akibat dari rangsangan benda asing. 

Sehingga akan mengaktivasi fagosit untuk melakukan proses 

fagositosis. Selain itu aktivasi komplemen juga merangsang untuk 

mengeluarkan sitokin proinflamasi sehingga akan terjadi respon 
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inflamasi (Mak TW, Saunders ME, Jett BD, 2015). Selain untuk 

mengeliminasi benda asing, aktivasi komplemen dan juga respon 

inflamasi dapat merusak juga sel normal dalam tubuh manusia. Hal 

itu dikarenakan pada saat proses aktivasi makrofag, makrofag 

mengeluarkan zat yang disebut Reactive Oxygen Species (ROS) 

dimana zat ini akan merusak semua sel yang ada disekitarnya baik 

itu patogen maupun sel normal (Mittal M, Siddiqui M R, Tran K, 

et all, 2015). 

 Innate immunity tidak memiliki memori terhadap benda 

asing yang spesifik (Kumar, Abbas, Aster, 2015). Sehingga sel-sel 

yang berperan dalam innate immunity seperti sel epitel, makrofag, 

sel NK, dan sel dendritik mampu mengenali benda asing 

didekatnya melalui reseptor pada membran selnya. Reseptor 

tersebut yaitu Toll-Like Receptors (TLRs), NOD-Like Receptors 

(NLRs), RIG-1 Like Receptors (RLRs), C-Type Lectin Receptors 

(CLRs), Scavanger Receptors (SRs), Receptor for Advanced 

Glycation End Products (RAGE), dan reseptor untuk sel NK. Saat 

reseptor-reseptor tersebut terkativasi oleh adanya stimulus berupa 

DAMPs / PAMPs maka sel akan mengeluarkan molekul-molekul 

salah satunya adalah sitokin (Mak T W, Saunders M E, Jett B D, 

2015). 

2.3.2 Adaptive Immunity 

 Adaptive immunity atau bisa disebut sistem imun spesifik 

adalah sistem imun yang terdiri dari limfosit dan produknya, 
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termasuk antibodi. Limfosit pada addaptive immunity mempunyai 

reseptor yang sangat beragam untuk mengenali zat asing. Terdapat 

dua macam tipe adaptive immunity yaitu sistem imun humoral dan 

sistem imun seluler. Sistem imun humoral berperan dalam 

melawan mikroba ekstraseluler dan toksinnya. Sistem imun 

humoral ini di mediasi oleh sel limfosit B dan produk yang 

disekresikannya, antibodi atau bisa juga disebut immunoglobulin 

(Ig). Sedangkan sistem imun seluler berfungsi untuk melawan 

mikroba intraseluler dan dimediasi oleh sel limfosit T. Kedua 

sistem ini mengekspresikan banyak reseptor yang spesifik untuk 

mengenali berbagai macam zat yang dinamakan antigen (Kumar, 

Abbas, Aster, 2015). 

 Sel T menghadapi benda asing yang bersembunyi di dalam 

sel yang tidak dapat dicapai oleh antibody atau system komplemen. 

Sel T bersifat klonal dan sangat spesifik antigen. Di membrane 

plasmanya, setiap sel T memiliki protein reseptor unik yang 

disebut reseptor sel T (RST). Limfosit imatur memperoleh 

reseptornya ditimus sewaktu berdiferensiasi menjadi sel T. Sel T 

diaktifkan oleh antigen asing hanya jika antigen tersebut berada di 

permukaan suatu sel yang sangat membawa penanda identitas 

individu yang bersangkutan : yaitu, antigen asing dan antigen – diri 

yang dikenal sebagai molekul kompleks histokompabilitas mayor 

(majorhistocompability complex, MHC), harus bersama – sama 

berada dipermukaan sel sebelum sel T dapat berikatan dengannya. 
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Setelah pemajanan ke antigen yang sesuai biasanya terdapat jeda 

waktu beberapa hari sebelum sel T yang teraktivasi di persiapkan 

melancarkan serangan imun seluler. Ketika terpajan ke kombinasi 

antigen spesifik, sel sel dari klona sel T komplementer 

berproliferasi dan berdiferensiasi selama beberapa hari 

menghasilkan sel T efektor aktif dalam jumlah besar yang 

melaksanakan berbagai respon diperantarai sel. Selama periode 

beberapa minggu setelah infeksi dibersihkan, lebih dari 90% 

sejumlah sel T efektor yang dihasilkan selama respon primer mati 

dengan cara apoptosis (bunuh diri). Sel T efektor yang masih hidup 

menjadi sel T memori jangka Panjang yang bermigrasi ke semua 

area tubuh, tempat mereka menunggu respon sekunder yang cepat 

terhadap pathogen yang sama di masa mendatang 

(Sherwood,2016). 

 Berdasarkan perannya, sel T dibagi menjadi 3 yaitu sel 

Tsitotoksik, sel T helper, sel T regulatorik. Sel T helper berperan 

penting dalam menghidupkan kekuatan penuh seluruh limfosit dan 

makrofag lain yang teraktivasi, sel T helper merupakan saklar 

utama system imun. Sel ini adalah sel T paling banyak, menempati 

60 – 80  % sel T yang bersirkulasi. Reseptor sel T untuk sel T 

helper berkaitan dengan koreseptor yang dirancang CD4. Oleh 

sebab itu, sel T helper juga dikenal sebagai sel CD4+ 

(Sherwood,2016). 
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a. Sel T helper menyekresikan sitokin – sitokin yang 

membantu atau memperkuat hampir semua aspek respon 

imun. Berikut ini adalah sebagian dari sitokin sel T helper 

yang paling dikenal.Sel T helper menyekresikan beberapa 

interleukin (IL-4,IL-5, dan IL-6) yang berfungsi secara 

bersama sebagai faktor pertumbuhan sel B, yang berperan 

bersama IL – 1 yang disekresi oleh makrofag terhadap 

fungsi sel B. Sekresi antibodi sangat berkurang atau tidak 

ada tanpa bantuan sel T helper, khususnya dalam 

pertahanan melawan antigen dependen – T 

(Sherwood,2016). 

b. Sel T helper juga mengeluarkan faktor pertumbuhan sel T 

(IL-12) yang memperkuat aktivitas sel T sitotoksik dan 

bahkan sel T helper lain yang responsif terhadap antigen 

(Sherwood,2016). 

c. Sebagian bahan kimia yang dikeluarkan oleh sel T bekerja 

sebagai kemotaksin untuk menarik lebih banyak neutrophil 

dan calon makrofag ke tempat invasi. Sitokin yang 

bertindak sebagai kemotaksin secara spesifik disebut 

kemokin (Sherwood,2016). Setelah makrofag tertarik ke 

tempat invasi, macrophage migrationinhibition factor, 

suatu sitokin penting lain yang dikeluarkan olehsel T 

helper, menahan fagosit besar ini di tempatnya dengan 

menghambat migrasi keluar sel ini. Faktor ini juga 
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meningkatkan kemampuan fagositik makrofag yang 

berkumpul tersebut. Makrofag yang disebut sebagai 

makrofag marah (angrymacrophage) ini memiliki 

kemampuan destruksi yang lebih besar.Sel ini sangat 

penting dalam pertahanan terhadap bakteri yang 

menyebabkan tuberkulosis karena mikroba ini dapat 

bertahan hidup terhadap fagositosis sederhana dari 

makrofag yang belum diaktifkan (Sherwood,2016). 

e. Satu sitokin yang dikeluarkan oleh sel T helper 

mengaktifkan eosinophil, dan lainnya (IL-4) mendorong 

pembentukan antibodi IgE untuk pertahanan terhadap 

cacing parasitik (Sherwood,2016). 

 Dua subset sel T helper yaitu sel T helper 1 (Th1) dan sel 

Thelper 2 (Th2) akan meningkatkan pola respon imun yang 

berbeda dengan mengeluarkan jenis jenis sitokin yang berbeda. Sel 

Th1 mengobarkan respon yang diperantai oleh sel (sel T sitotoksik) 

yang sesuai untuk infeksi oleh mikroba intrasel, misalnya virus, 

sementara sel Th2 mendorong imunitas yang diperantarai antibodi 

oleh sel B dan meningkatkan aktivitas eosinophil untuk pertahanan 

terhadap cacing parasitik (Sherwood,2016). 

 Sel T helper yang diproduksi di timus berada dalam 

keadaan naif hingga mereka berjumpa dengan antigen yang 

dikenalinya. Apakah suatu sel T naif akan menjadi sel Th1 atau sel 

Th2 bergantung sitokin yang disekresikan oleh dendritik (sel mirip 
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makrofag) atau makrofag dari system imun bawaan yang 

menyajkan antigen tersebut kepada sel T naif. IL – 12 mendorong 

sel T naif spesifik untuk antigen menjadi sel Th1, sedangkan IL – 4 

mendorong pembentukan sel naif menjadi sel Th2. Dengan 

demikian, sel penyaji antigen pada sistem imun non – spesifik 

dapat mempengaruhi tujuan keseluruhan respon imun spesifik 

dengan menentukan apakah subset Th1 atau Th2 yang 

mendominasi. Sitokin – sitokin yang dikeluarkan mendorong 

perkembangan respon imun yang sesuai dengan ancaman yang 

sedang dihadapi (Sherwood,2016). 

(Kumar, Abbas, Aster, 2015) 

Gambar 2.2 
Komponen pada Addaptive Immunity 
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2.4 Hipersensitivitas Tipe 1 

  Hipersensitivitas segera adalah reaksi jaringan yang terjadi secara 

cepat (biasanya dalam beberapa menit) setelah interaksi antara antigen dan 

antibody IgE pada permukaan sel mast pada individu yang tersensitisasi 

(terpapar antigen) (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). 

- Urutan Kejadian pada Reaksi Hipersentivitas Segera  

a. Aktivasi sel Th2 dan produksi antibody IgE. Alergen yang masuk 

lewat inhalasi, suntikan, atau ingesti membuat Aktivasi dari sel 

Th2 (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Variabel yang 

mungkin berberan terhdapa reaksi kuat sel Th2 terhadap allergen 

meliputi pintu masuk, dosis dan kronisitas pemajnan antigen, serta 

komposisi genetik tuan rumah (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 

2015). Tidak jelas apakah zat yang bersifat allergen juga 

mempunyai struktur unik yang cenderung memicu reaksi reaksi 

kuat sel Th2 (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Sel Th2 

akan mensekresikan beberapa sitokin, termasuk IL-4 dan IL- 5 dan 

IL – 13, yang bertanggung jawab untuk hampir semua reaksi 

hipersensitivitas segera (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). 

IL – 4 merangsang reaksi sel B yang spesifik terhadap alergen, 

memicu perubahan kelas rantai berat immunoglobulin ke IgE dan 

mensekresikan antibodi Isotip tersebut (Abbas A K, Aster J C, 

Kumar V, 2015). IL – 5 mengaktifkan eosinophil dan didatangkan 

ketempat reaksi, sedangkan IL-13 bekerja pada sel epitel dan 

merangsang sekresi mukus (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 
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2015). Sel Th2 sering didatangkan ketempat reaksi elergi akibat 

pengaruh kemokin yang diproduksi setempat, termasuk eotaksin 

yang juga mendatangkan eosinophil ketempat yang sama (Abbas A 

K, Aster J C, Kumar V, 2015).  

b. Sensitisasi sel mast oleh antibodi, IgE. Sel mast berasal dari 

precursor di berbagai jaringan, dan sering berada dekat pembuluh 

darah dan saraf, serta pada daerah subepitel (Abbas A K, Aster J C, 

Kumar V, 2015). Sel mast memaparkan reseptor yang berafinitas 

tinggi untuk bagian Fc dari rantai berat E dari IgE disebut FcR1 

(Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Walaupun konsentrasi 

IgE serum sangat rendah (dalam rentang antara 1 sampai 100 

g/ml), afinitas reseptor FcR1 pada sel mast sangat tinggi 

sehingga reseptor selalu diduduki oleh IgE (Abbas A K, Aster J C, 

Kumar V, 2015). Sel mast yang mengandung antibodi tersebut 

tersensitisasi untuk bereaksi apabila antigen berikatan dengan 

molekul antibodi (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Basofil 

merupakan mitra sel mast dalam sirkulasi (Abbas A K, Aster J C, 

Kumar V, 2015). Mereka juga memiliki FcR1, tetapi peranannya 

pada sebagian hipersensitivitas segera belum jelas (karena reaksi 

biasanya terjadi dalam jaringan dan tidak di dalam sirkulasi) 

(Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Sel ketiga yang 

memaprakan FcR1 adalah eosinophil, yang sering berada pada 

reaksi dan berperan dalam reaksi imun berdasarkan IgE terhadap 

infeksi helmint, akan diuraikan kemudian (Abbas A K, Aster J C, 
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Kumar V, 2015). 

c. Aktivasi sel mast dan pelepasan mediator. Apabila seseorang yang 

sudah pernah tersensitisasi oleh pemaparan terhdapa allergen itu, 

maka allergen akan berikatan dengan banyak molekul IgE spesifik 

pada permukaan sel mast, biasanya pada atau di dekat pintu masuk 

alergen (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Pada waktu 

molekul IgE ini mengalami ikatan silang (cross linked), 

serangkaian isyarat biokimia akan dipicu di dalam sel mast dan 

diikuti sekresi berbagai mediator (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 

2015). Tiga kelompok mediator yang paling penting dalam reaksi 

hipersensitivitas segera : a. Vasoaktif amin yang dilepaskan dari 

penyimpanan dalam granula (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 

2015). Granula sel mast berisi histamin yang dilepaskan dalam 

waktu beberapa detik atau menit pada waktu aktivasi (Abbas A K, 

Aster J C, Kumar V, 2015). Histamin menyebabkan vasodilatasi, 

meningkatkan permeabilitas vascular, kontraksi otot polos dan 

sekresi mukus (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Mediator 

lain yang cepat dilepaskan adalah adenosin (yang menyebabkan 

penyempitan bronkus dan menghambat agregasi trombosit) dan 

faktor kemotaksis untuk neutrofil dan eosinophil (Abbas A K, 

Aster J C, Kumar V, 2015). Zat lain yang terkandung dalam 

granula sel mast yang mungkin disekresikan adalah beberapa 

protease netral (contoh trptase) yang dapat merusak jaringan dan 

juga menyebabkan produksi kinin dan memecah komponen 
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komplemen, menghasilkan faktor – faktor kemotaksis dan 

inflamasi tambahan (contoh C3a) (Abbas A K, Aster J C, Kumar 

V, 2015). Granula tersebut juga berisi proteoglikan yang bersifat 

asam (heparin, kondroitin sulfat), yang berfungsi sebagai matriks 

penyimpanan amine (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). b. 

Mediator lipid yang baru disintesa. Sel mast mensintesa dan 

mensekresikan prostaglandin dan leukotrin, melalui jalur sama 

seperti leukosit lain (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). 

Mediator lipid mempunyai peranan penting dalam reaksi 

hipersensitivitas segera (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). 

Prostaglandin D2 (PGD2) merupakan prostaglandin paling banyak 

yang diproduksi oleh jalur siklooksigenase dalam sel mast (Abbas 

A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Zat tersebut menyebabkan 

bronkospasme yang kuat dan peningkatan sekresi mukus (Abbas A 

K, Aster J C, Kumar V, 2015). Leukotrin LTC4 dan LTD4 adalah 

zat vasoaktif dan spasmogenik yang kuat; dalam kadar molar 

mereka beberapa ratus kali lebih kuat daripada histamin dalam 

peningkatan permeabilitas vascular dan kontraksi otot polos 

bronkus (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). LTB4 sangat 

kemotaksis terhadap neutrofil,eosinophil dan monosit (Abbas A K, 

Aster J C, Kumar V, 2015). c. Sitokin. Aktivasi sel mast 

menyebabkan sintesa dan sekresi bebrapa sitokin yang penting 

dalam reaksi fase – lambat (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 

2015). Ini termasuk TNF dan kemokin, yang mendatangkan dan 
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mengaktifkan leukosit; IL-4 dan IL-5 melipat gandakan reaksi sel 

Th2; dan IL-13 yang merangsang sel epitel untuk sekresi mukus 

(Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). 

 

(Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015) 

Gambar 2.3 
 Mediator sel mast 

 
  Sebagai ringkasan, berbagai zat yang berpengaruh pada pembuluh 

darah, otot polos dan leukosit mempentarai reaksi hipersensitivitas segera 

(Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Sebagian dari zat – zat ini dilepaskan 

secara cepat dari sel mast yang tersensitisasi dan berperan dalam reaksi segera 

yang kuat dan berkaitan dengan derajatnya seperti anafilaksis sitemik (Abbas 

A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Yang lain, seperti sitokin, berperan dalam 

inflamasi yang terlihat pada fase – lambat (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 

2015).  

  Seringkali, reaksi yang dipicu IgE mempunyai dua fase yang jelas : 
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(1) Reaksi segera, ditandai oleh vasodilatasi, kebocoran vascular, dan spasme 

otot polos, biasanya terjadi 5 sampai 30 menit setelah pemajanan terhadap 

alergen dan akan mereda dalam 60 menit; dan (2) kedua, reaksi fase – lambat, 

yang biasanya mulai 2 sampai 8 jam kemudian dan mungkin berlangsung 

beberapa hari dan ditandai oleh inflamasi dan kerusakan jaringan, seperti 

kerusakan epitel mukosa (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Sel radang 

yangdominan adalah neutrofil, eosinophil dan limfosit, terutama sel Th2 

(Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Neutrofil ddatangkan oleh berbagai 

kemokin (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Eosinofil didatangkan oleh 

eotaksin dan kemokin lain, yang dilepaskan oleh sel epitel yang teraktifkan 

oleh TNF; dan merupakan efektor penting dalam jejas jaringan pada reaksi 

fase – lambat (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Eosinofil 

memproduksi major basic protein dan protein kation eosinophil, yang toksis 

terhadap epitel, LTC4 dan faktor aktivasi thrombosis, yang meningkatkan 

inflamasi (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Sel Th2 memproduksi 

sitokin yang mempunyai banyak reaksi yang diuraikan sebelumnya (Abbas A 

K, Aster J C, Kumar V, 2015). Leukosit yang didatangkan ini dapat 

meningkatkan dan mempertahankan reaksi inflamasi bahkan tanpa pemajanan 

allergen yang terus – menerus (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). 

Sebagai tambahan, leukosit inflamasi berperan pada jejas sel epitel pada 

hipersensitivitas segera (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Oleh karena 

reaksi inflamai merupakan kelainan utama pada banyak penyakit alergi, 

terutama asma dan dermatitis atopic, terapi menggunakan obat anti inflamasi, 

seperti kortikosteroid (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). 
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(Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015) 

Gambar 2.4 
Urutan Kejadian pada hipersensitivitas segera (tipe 1) 

 
2.5 Sitokin 

 Sitokin merupakan polipeptida yang diproduksi oleh berbagai sel 

(terutama limfosit dan makrofag) yang berfungsi sebagai mediator 

inflamasi dan reaksi imun (Baratawidjaja K G, Rengganis I, 2018). 

Peranan sitokin mungkin berupa autokrin (pada sel yang memproduksi 

sitokin), parakrin (pada sel-sel terdekat), atau endokrin (tetapi lebih 

jarang) (Baratawidjaja K G, Rengganis I, 2018). Pengaruh sitokin 
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cenderung bersifat pleiotropik (suatu sitokin yang mempunyai aktivitas 

biologi yang beragam, sering pada berbagai jenis sel), dan redundant 

(beberapa sitokin mempunyai aktivitas yang sama) (Baratawidjaja K G, 

Rengganis I, 2018). Sitokin dapat dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelas, berdasarkan aktivitas dan fungsi biologisnya (Baratawidjaja K G, 

Rengganis I, 2018). 

a. Sitokin terlibat dalam imunitas bawaan dan inflamasi 

 Sitokin utama dalam kelompok ini adalah TNF dan 

interleukin 1 (IL-1) dan suatu sitokin yang menarik zak kimiawi 

yang disebut kemokin. IL-12, IFN- , IL-6, IL-23, dan beberapa 

sitokin lain juga berperan pada imunitas bawaan (Baratawidjaja K 

G, Rengganis I, 2018). Sumber utama sitokin tersebut adalah 

makrofag dan sel dendrit yang teraktifkan, demikian juga sel 

endotel, limfosit, sel mast, dan sel yang lain (Baratawidjaja K G, 

Rengganis I, 2018). 

b. Sitokin yang mengatur reaksi limfosit dan fungsi efektor dalam 

imunitas adaptif 

 Sitokin yang terlibat dalam proliferasi dan diferensiasi 

limfosit yaitu IL-2 dan IL-4, dan dalam aktivasi berbagai sel 

efektor (IFN- ) yang mengaktifkan makrofag, IL-5 yang 

mengaktifkan eosinofil) (Baratawidjaja K G, Rengganis I, 2018). 

Sumber utama sitokin-sitokin tersebut adalah sel T helper 

(Baratawidjaja K G, Rengganis I, 2018). 
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c. Sitokin yang merangsang hemopoiesis 

Sitokin yang merangsang hemopoiesis berfungsi meningkatkan 

keluaran leukosit dari sumsum tulang dan mengganti kebutuhan 

leukosit yang diperlukan selama reaksi imun dan reaksi inflamasi 

(Baratawidjaja K G, Rengganis I, 2018). 

(Baratawidjaja K G, Rengganis I, 2018) 

Gambar 2.5  
Subset sel T CD4+ efektor 

 
2.6 Interleukin 4 (IL-4) 

 Interleukin 4 (IL-4) merupakan stimulus utama produksi Ig E dan 

perkembangan Th2 dari sel CD4+ naif. IL – 4 merupakan sitokin petanda 

sel sel Th2 (Baratawidjaja K G, Rengganis I, 2018). IL – 4 merangsang sel 

B meningkatkan produksi IgG dan IgE dan ekspresi MHC – II 

(Baratawidjaja K G, Rengganis I, 2018). IL – 4 merangsang isotipe sel B 

dalam pengalihan IgE, diferensiasi sel T naif ke subset Th2 (Baratawidjaja 

K G, Rengganis I, 2018). IL – 4 mencegah aktivai makrofag yang 
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diinduksi IFN-  dan merupakan Growth Factor untuk sel mast terutama 

dalam kombinasi dengan IL – 3 (Baratawidjaja K G, Rengganis I, 2018). 

(Baratawidjaja K G, Rengganis I, 2018). 

Gambar 2.6  
Subset sel T CD4+ efektor 

 
2.7 TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) 

 Tikus Putih (Rattus Novergicus) merupakan spesies mamalia yang 

sering digunakan untuk kepentingan penelitian eksperimental (Koolhaas, 

Jaap M, 2010). Tikus putih sangat mudah beradaptasi dengan baik dan 

cenderung tahan terhadap berbagai macam perlakuan saat penelitian 

(Koolhaas, Jaap M, 2010). Klasifikasi tikus putih sebagai hewan 

percobaan dalam taksonomi sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia   

Filum  : Chordata 
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Kelas  : Mamalia  

Ordo  : Rodentia 

Subordo : Odontoceti 

Familia : Muridae 

Genus  : Rattus 

Spesies : Rattus Novergicus 

 (Koolhaas, Jaap M, 2010). 

2.8 MENGKUDU 

 Mengkudu (Morinda citrifolia) digunakan sebagai obat tradisional 

yang sangat popular di kawasan Asia Tenggara, Kepulauan Pasifik dan 

Karibia (Fattah, 2016). Semua bagian tanaman ini dapat dimanfaatkan 

sebagai obat sejak zaman purba, terutama di Vietnam, Thailand, Malaysia, 

Indonesia, Polinesia, Hawaii, dan Samoa (Fattah, 2016). Khasiat 

mengkudu memang belum dibuktikan secara medis, tapi secara empiris 

sudah banyak orang merasakan manfaatnya bagi kesehatan (Fattah, 2016). 

 

(Basko I,2017) 

Gambar 2.7 
 Mengkudu (Morinda citrifolia) 
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2.8.1 Taksonomi  

Kingdom : Plantae   

Subkingdom : Tracheophyta  

Superdivisi : Spermatophyta  

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida  

Subkelas : Asteridae   

Ordo  : Rubiales  

Famili  : Rubiaceae  

Subfamili : Rubioideae 

Genus  : Morinda  

Spesies : Morinda citrifolia L (Fattah, 2016).  

2.8.2 Morfologi Buah Mengkudu  

 Mengkudu merupakan tanaman dari Rubiacaae yang 

berasal dari Asia Tenggara (Hafithsa R N, Kartadarma E, Gadri A, 

2015).Mengkudu dapat tumbuh sampai dengan ketinggian tanah 

1500 mdpl (Hafithsa R N, Kartadarma E, Gadri A, 2015). 

Mengkudu berbentuk pohon dengan tinggi 4-8 cm. batang berkayu, 

bulat, kulit kasar, percabangan monopodial. Daun tunggal, bulat 

telur, ujung dan pangkal runcing (Hafithsa R N, Kartadarma E, 

Gadri A, 2015). Panjang 10-40 cm, bunga majemuk, 

bentukbongkol, bertangkai, benang sari 5 (Hafithsa R N, 

Kartadarma E, Gadri A, 2015). Buah bongkol, permukaan tidak 
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teratur, berdaging, panjang 5-10 cm, hijau kekuningan (Hafithsa R 

N, Kartadarma E, Gadri A, 2015). 

2.8.3 Komposisi Buah Mengkudu  

 Mengkudu mengandung  beberapa zat aktif utama yaitu 

skopoletin, octoanoic acid , kalium , vitamin C, alkaloid, 

antrakuinon, b – sitosterol, karoten, vitamin A, glikosida flavon, 

linoleate acid, alizarin, amino acid, acubin, L-asperuloside, 

kaproat acid, kaprilat acid, ursolat acid, rutin, pro-xeronine dan 

terpenoid (Sari C Y, 2015). 

 Skopoletin merupakan senyawa golongan kumarin 

sederhana (Aldi Y, Amdani, Bakhtiar A, 2016). Senyawa golongan 

kumarin memiliki efek farmakologis yang luas dan dilaporkan 

memiliki aktifitas imunomodulator yang mungkin menyokong efek 

anti tumor (Aldi Y, Amdani, Bakhtiar A, 2016). Senyawa 

Skopoletin pada buah mengkudu diduga juga berkontribusi sebagai 

agen anti – inflamasi dan mempunyai aktivitas sebagai antioksidan 

(Rastini E K, Aris W M, Saifur R M, 2010). Skopoletin dapat 

memperngaruhi ekspresi sitokin inflamasi melalui penghambatana 

nuclear factor yang mengakibatkan penghambatan produksi atau 

sekresi dari sitokin – sitokin pro inflamasi (Rastini E K, Aris W M, 

Saifur R M, 2010). 

 Dari penelitian juga disebutkan bahwa skopoletin dapat 

menghambat dreganulasi mastosit mencit (Aldi Y, Amdani, 

Bakhtiar A, 2016). Senyawa skopoletin ini juga telah terbukti dapat 
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menghambat reaksi anafilaksis kutan aktif pada mencit putih jantan 

dan menekan jumlah IL – 4, IL – 10 dan IgE pada keadaan alergi 

(Aldi Y, Amdani, Bakhtiar A, 2016). 

 


	BAB 2 
	 Kriteria risiko resisten OAT adalah (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia,2011) : 
	1. Tuberkulosis kronik atau pasien dengan pengobatan yang gagal obat lini pertama kategori II. 
	2. Pemeriksaan spuntum tetap positif pada penderita yang sudah 3 bulan mengkonsumsi obat lini pertama kategori II. 
	3. Penderita yang sudah pernah mendapat pengobatan TB, termasuk  second line drug seperti kuinolon dan kanamisin. 
	4. Penderita yang gagal dengan pengobatan lini pertama kategori I. 
	5. Penderita yang hasil pemeriksaan sputum masih positif setelah sisipan dengan pengobatan lini pertama kategori I. 
	6. Penderita Tuberkkulosis yang kambuh. 
	7. Penderita yang menjalani pengobatan kembali setelah lalai pada pengobatan lini pertama kategori Idan/atau kategori II. 
	8. Pasien dengan keluhan yang dicurigai TB, pasien yang tinggal dekat pengidap MDR – TB , termasuk petugas kesehatan yangbertugas di bangsal MDR - TB. 
	9. Pasien HIV. 
	 Penegakan diagnosis MDR – TB berdasarkan uji laboratorium. Semua pasien yang dicurigai menderita MDR – TB di haruskan untuk pemeriksaan sputum, setelah itu akan dilaksanakan pemeriksaan biakan dan uji kepekaan. Apabila hasil uji kepekaan memperlihatkan adanya Mycobacterium tuberculosis yang resisten minimal terhadap rifampisin dan isoniazid maka diagnosis MDR - TB dapat ditegakkan. 
	2.1.4 Penatalaksanaan 
	 Pasien MDR TB diobati dengan second line drug atau obat cadangan. Selektifitas second line drug lebih rendah dari obat lini pertama, hal itu menyebabkan efek samping yang lebih banyak (WHO,2016). Strategi pengobatan sebaiknya berdasarkan data uji kepekaan dan frekuensi penggunaan OAT di negara tersebut. Di bawah ini beberapa strategi pengobatan MDR TB menurut WHO 2016: 
	 Pengobatan standar 
	 Data survei resistensi obat dari populasi pasien yang representatif digunakan sebagai dasar regimen pengobatan karena tidak tersedianya hasil uji kepekaan individual. Seluruh pasien akan mendapatkan regimen pengobatan yang sama. Pasien yang dicurigai mengidap MDR TB sebaiknya dikonfirmasi dengan uji kepekaan. 
	 Pengobatan empiris 
	 Setiap regimen pengobatan dibuat berdasarkan riwayat pengobatan TB sebelumnya dan data hasil uji kepekaan populasi representatif. Biasanya, regimen pengobatan empiris akan disesuaikan setelah ada hasil uji kepekaan individual. 
	 Pengobatan individual 
	 Regimen pengobatan berdasarkan riwayat pengobatan TB sebelumnya dan hasil uji kepekaan. Regimen standar pengobatan MDR TB di Indonesia adalah 6 bulan fase intensif dengan paduan obat pirazinamid, etambutol, kanamisin, levofloksasin, etionamid, dan sikloserin, dilanjutkan 18 bulan fase lanjutan dengan paduan obat pirazinamid, etambutol, levofloksasin, etionamid, dan sikloserin (6 Z (Pirazinamid) – E (Etambutol) – Kn (Kanamisin) – Lfx (Levofloksasin) – Eto (Etionamid) – Cs (Sikloserin) / 18 Z (Pirazinamid) – E (Etambutol) – Lfx (Levofloksasin) – Eto (Etionamid) – Cs (Sikloserin). Etambutol dan pirazinamid dapat diberikan, tetapi tidak termasuk obat regimen standar. 
	2.2.2 Pirazinamid 
	 Pirazinamid adalah analog nikotinamid yang telah dibuat sintetiknya. Obat ini tidak larut dalam air (Gunawan S G,2016). 
	a. Efek Samping 
	 Pirazinamid memiliki efek samping yang paling sering dan berbahaya yaitu gangguan hepar (Gunawan S G,2016). Bila pirazinamid diberikan dengan dosis 3 g per hari, gejala penyakit hati muncul pada kira – kira 15%, dengan icterus pada 2-3% pasien dan kematian akibat nekrosis hati pada beberapa kasus (Gunawan S G,2016). Gejala pertama adalah peningkatan SGOT dan SGPT (Gunawan S G,2016). Oleh karena itu hendaknya dilakukan pemeriksaan fungsi hati sebelum pengobatan dengan pirazinamid dimulai, dan pemantauan terhadap transaminase serum dilakukan secara berkala selama pengobatan berlangsung (Gunawan S G,2016). Jika jelas timbul kerusakan hati, terapi dengan pirazinamid harus dihentikan (Gunawan S G,2016). Pada penderita dengan kelainan hepar, pirazinamid tidak bisa diberikan (Gunawan S G,2016). Obat ini menghambat ekskresi asam urat dan dapat menyebabkan kambuhnya pirai (Gunawan S G,2016). Selain itu efek samping yang bisa terjadi yaitu arthralgia, anoreksia, mual dan muntah, dysuria, malaise ,dan demam (Gunawan S G,2016). 
	2.2.3 Etambutol 
	a. Efek Samping 
	 Etambutol jarang menimbulkan efek samping (Gunawan S G,2016). Dosis harian sebesar 15 mg/kgBB menimbulkan efek toksik yang minimal (Gunawan S G,2016). Kurang dari 2% pasien dengan dosis tersebut akan mengalami efek samping yaitu penurunan ketajaman penglihatan, ruam kulit, dan demam (Gunawan S G,2016). Efek samping lain ialah preuritis, nyeri sendi, gangguan saluran cerna, malaise, sakit kepala, pening, bingung, disorientasi, dan mungkin juga halusinasi (Gunawan S G,2016). Rasa kaku dan kesemutan di jari sering terjadi. Reaksi anafilaksis dan leukopenia jarang dijumpai (Gunawan S G,2016). 
	 Efek samping serius pada pengobatan etambutol yaitu  gangguan penglihatan yang merupakan neuritis retrobulbar yaitu turunnya tajamnya penglihatan, hilangnya kemampuan membedakan warna, mengecilnya lapang pandang, dan scotoma sentral maupun lateral (Gunawan S G,2016). Insidens efek samping ini makin tinggi sesuai dengan peningkatan dosis, tetapi bersifat mampu pulih (Gunawan S G,2016). Intensitas gangguanpun berhubungan dengan lamanya terapi (Gunawan S G,2016). Dengan dosis 15 mg/kgBB tidak diperlukan pemeriksaan oftalmologi berkala, tetapi pasien harus diingatkan untuk melaporkan setiap perubahan penglihatan selama penggunaan etambutol (Gunawan S G,2016). Bila ada keluhan penglihatan kabur,sebaiknya dilakukan pemeriksaan lengkap (Gunawan S G,2016). Bila pasien sudah menderita kelainan mata sebelum menggunakan etambutol perlu dilakukan pemeriksaan cermat sebelum terapi dengan etambutol dimulai (Gunawan S G,2016). Terapi dengan  etambutol menyebabkan peningkatan kadar asam urat darah pada 50% pasien (Gunawan S G,2016). Hal ini disebabkan oleh penurunan ekskresi asam urat melalui ginjal (Gunawan S G,2016). Efek samping ini mungkin diperkuat oleh isoniazid dan piridoksin (Gunawan S G,2016). 
	2.3 Sistem Imun 
	  Sistem imun memberikan fungsi yang sangat penting dalam pertahanan tubuh melawan patogen infeksius atau benda asing dari luar tubuh. Jika sistem imun berkurang, maka tubuh akan mudah diserang oleh mikroba atau benda asing lainnya. Namun pada penyakit autoimun dan alergi, sistem imun ini menyerang sendiri sel-sel yang ada di dalam tubuh (Kumar, Abbas, Aster, 2015). 
	  Mekanisme sistem imun dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu innate immunity (natural, atau native immunity) merupakan mekanisme yang sudah siap untuk bereaksi terhadap infeksi meskipun infeksi itu belum terjadi dan addaptive immunity (acquired, atau specific immunity) merupakan mekanisme yang distimulus dengan “beradaptasi” terhadap mikroba dan mampu mengenali mikroba atau zat non mikroba. Innate immunity adalah sistem pertahanan lini pertama, dimediasi oleh sel dan molekul yang mengenali mikroba dan sel mati dan menginduksi reaksi pertahanan tubuh. Addaptive immunity ditemukan kemudian, setelah paparan mikroba dan zat asing lainnya addaptiveimmunity lebih kuat dari innate immunity dalam melawan agen infeksius dengan cara mengenali zat asing dan membentuk sistem pertahanan tubuh untuk melawannya (Kumar, Abbas, Aster, 2015) 
	2.4 Hipersensitivitas Tipe 1 
	  Hipersensitivitas segera adalah reaksi jaringan yang terjadi secara cepat (biasanya dalam beberapa menit) setelah interaksi antara antigen dan antibody IgE pada permukaan sel mast pada individu yang tersensitisasi (terpapar antigen) (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). 
	- Urutan Kejadian pada Reaksi Hipersentivitas Segera  
	a. Aktivasi sel Th2 dan produksi antibody IgE. Alergen yang masuk lewat inhalasi, suntikan, atau ingesti membuat Aktivasi dari sel Th2 (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Variabel yang mungkin berberan terhdapa reaksi kuat sel Th2 terhadap allergen meliputi pintu masuk, dosis dan kronisitas pemajnan antigen, serta komposisi genetik tuan rumah (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Tidak jelas apakah zat yang bersifat allergen juga mempunyai struktur unik yang cenderung memicu reaksi reaksi kuat sel Th2 (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Sel Th2 akan mensekresikan beberapa sitokin, termasuk IL-4 dan IL- 5 dan IL – 13, yang bertanggung jawab untuk hampir semua reaksi hipersensitivitas segera (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). IL – 4 merangsang reaksi sel B yang spesifik terhadap alergen, memicu perubahan kelas rantai berat immunoglobulin ke IgE dan mensekresikan antibodi Isotip tersebut (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). IL – 5 mengaktifkan eosinophil dan didatangkan ketempat reaksi, sedangkan IL-13 bekerja pada sel epitel dan merangsang sekresi mukus (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Sel Th2 sering didatangkan ketempat reaksi elergi akibat pengaruh kemokin yang diproduksi setempat, termasuk eotaksin yang juga mendatangkan eosinophil ketempat yang sama (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015).  
	b. Sensitisasi sel mast oleh antibodi, IgE. Sel mast berasal dari precursor di berbagai jaringan, dan sering berada dekat pembuluh darah dan saraf, serta pada daerah subepitel (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Sel mast memaparkan reseptor yang berafinitas tinggi untuk bagian Fc dari rantai berat E dari IgE disebut Fc(R1 (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Walaupun konsentrasi IgE serum sangat rendah (dalam rentang antara 1 sampai 100 (g/ml), afinitas reseptor Fc(R1 pada sel mast sangat tinggi sehingga reseptor selalu diduduki oleh IgE (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Sel mast yang mengandung antibodi tersebut tersensitisasi untuk bereaksi apabila antigen berikatan dengan molekul antibodi (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Basofil merupakan mitra sel mast dalam sirkulasi (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Mereka juga memiliki Fc(R1, tetapi peranannya pada sebagian hipersensitivitas segera belum jelas (karena reaksi biasanya terjadi dalam jaringan dan tidak di dalam sirkulasi) (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Sel ketiga yang memaprakan Fc(R1 adalah eosinophil, yang sering berada pada reaksi dan berperan dalam reaksi imun berdasarkan IgE terhadap infeksi helmint, akan diuraikan kemudian (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). 
	c. Aktivasi sel mast dan pelepasan mediator. Apabila seseorang yang sudah pernah tersensitisasi oleh pemaparan terhdapa allergen itu, maka allergen akan berikatan dengan banyak molekul IgE spesifik pada permukaan sel mast, biasanya pada atau di dekat pintu masuk alergen (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Pada waktu molekul IgE ini mengalami ikatan silang (cross linked), serangkaian isyarat biokimia akan dipicu di dalam sel mast dan diikuti sekresi berbagai mediator (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Tiga kelompok mediator yang paling penting dalam reaksi hipersensitivitas segera : a. Vasoaktif amin yang dilepaskan dari penyimpanan dalam granula (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Granula sel mast berisi histamin yang dilepaskan dalam waktu beberapa detik atau menit pada waktu aktivasi (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Histamin menyebabkan vasodilatasi, meningkatkan permeabilitas vascular, kontraksi otot polos dan sekresi mukus (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Mediator lain yang cepat dilepaskan adalah adenosin (yang menyebabkan penyempitan bronkus dan menghambat agregasi trombosit) dan faktor kemotaksis untuk neutrofil dan eosinophil (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Zat lain yang terkandung dalam granula sel mast yang mungkin disekresikan adalah beberapa protease netral (contoh trptase) yang dapat merusak jaringan dan juga menyebabkan produksi kinin dan memecah komponen komplemen, menghasilkan faktor – faktor kemotaksis dan inflamasi tambahan (contoh C3a) (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Granula tersebut juga berisi proteoglikan yang bersifat asam (heparin, kondroitin sulfat), yang berfungsi sebagai matriks penyimpanan amine (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). b. Mediator lipid yang baru disintesa. Sel mast mensintesa dan mensekresikan prostaglandin dan leukotrin, melalui jalur sama seperti leukosit lain (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Mediator lipid mempunyai peranan penting dalam reaksi hipersensitivitas segera (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Prostaglandin D2 (PGD2) merupakan prostaglandin paling banyak yang diproduksi oleh jalur siklooksigenase dalam sel mast (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Zat tersebut menyebabkan bronkospasme yang kuat dan peningkatan sekresi mukus (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Leukotrin LTC4 dan LTD4 adalah zat vasoaktif dan spasmogenik yang kuat; dalam kadar molar mereka beberapa ratus kali lebih kuat daripada histamin dalam peningkatan permeabilitas vascular dan kontraksi otot polos bronkus (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). LTB4 sangat kemotaksis terhadap neutrofil,eosinophil dan monosit (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). c. Sitokin. Aktivasi sel mast menyebabkan sintesa dan sekresi bebrapa sitokin yang penting dalam reaksi fase – lambat (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Ini termasuk TNF dan kemokin, yang mendatangkan dan mengaktifkan leukosit; IL-4 dan IL-5 melipat gandakan reaksi sel Th2; dan IL-13 yang merangsang sel epitel untuk sekresi mukus (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). 
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	(Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015) 
	Gambar 2.3 
	 Mediator sel mast 
	  Sebagai ringkasan, berbagai zat yang berpengaruh pada pembuluh darah, otot polos dan leukosit mempentarai reaksi hipersensitivitas segera (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Sebagian dari zat – zat ini dilepaskan secara cepat dari sel mast yang tersensitisasi dan berperan dalam reaksi segera yang kuat dan berkaitan dengan derajatnya seperti anafilaksis sitemik (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Yang lain, seperti sitokin, berperan dalam inflamasi yang terlihat pada fase – lambat (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015).  
	  Seringkali, reaksi yang dipicu IgE mempunyai dua fase yang jelas : (1) Reaksi segera, ditandai oleh vasodilatasi, kebocoran vascular, dan spasme otot polos, biasanya terjadi 5 sampai 30 menit setelah pemajanan terhadap alergen dan akan mereda dalam 60 menit; dan (2) kedua, reaksi fase – lambat, yang biasanya mulai 2 sampai 8 jam kemudian dan mungkin berlangsung beberapa hari dan ditandai oleh inflamasi dan kerusakan jaringan, seperti kerusakan epitel mukosa (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Sel radang yangdominan adalah neutrofil, eosinophil dan limfosit, terutama sel Th2 (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Neutrofil ddatangkan oleh berbagai kemokin (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Eosinofil didatangkan oleh eotaksin dan kemokin lain, yang dilepaskan oleh sel epitel yang teraktifkan oleh TNF; dan merupakan efektor penting dalam jejas jaringan pada reaksi fase – lambat (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Eosinofil memproduksi major basic protein dan protein kation eosinophil, yang toksis terhadap epitel, LTC4 dan faktor aktivasi thrombosis, yang meningkatkan inflamasi (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Sel Th2 memproduksi sitokin yang mempunyai banyak reaksi yang diuraikan sebelumnya (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Leukosit yang didatangkan ini dapat meningkatkan dan mempertahankan reaksi inflamasi bahkan tanpa pemajanan allergen yang terus – menerus (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Sebagai tambahan, leukosit inflamasi berperan pada jejas sel epitel pada hipersensitivitas segera (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). Oleh karena reaksi inflamai merupakan kelainan utama pada banyak penyakit alergi, terutama asma dan dermatitis atopic, terapi menggunakan obat anti inflamasi, seperti kortikosteroid (Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015). 
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	(Abbas A K, Aster J C, Kumar V, 2015) 
	Gambar 2.4 
	Urutan Kejadian pada hipersensitivitas segera (tipe 1) 
	(Baratawidjaja K G, Rengganis I, 2018). 
	Gambar 2.6  
	Subset sel T CD4+ efektor 
	2.7 TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) 
	 Tikus Putih (Rattus Novergicus) merupakan spesies mamalia yang sering digunakan untuk kepentingan penelitian eksperimental (Koolhaas, Jaap M, 2010). Tikus putih sangat mudah beradaptasi dengan baik dan cenderung tahan terhadap berbagai macam perlakuan saat penelitian (Koolhaas, Jaap M, 2010). Klasifikasi tikus putih sebagai hewan percobaan dalam taksonomi sebagai berikut: 
	Kingdom : Animalia   
	Filum  : Chordata 
	Kelas  : Mamalia  
	Ordo  : Rodentia 
	Subordo : Odontoceti 
	Familia : Muridae 
	Genus  : Rattus 
	Spesies : Rattus Novergicus 
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	Gambar 2.7 
	 Mengkudu (Morinda citrifolia) 
	2.8.2 Morfologi Buah Mengkudu  
	 Mengkudu merupakan tanaman dari Rubiacaae yang berasal dari Asia Tenggara (Hafithsa R N, Kartadarma E, Gadri A, 2015).Mengkudu dapat tumbuh sampai dengan ketinggian tanah 1500 mdpl (Hafithsa R N, Kartadarma E, Gadri A, 2015). Mengkudu berbentuk pohon dengan tinggi 4-8 cm. batang berkayu, bulat, kulit kasar, percabangan monopodial. Daun tunggal, bulat telur, ujung dan pangkal runcing (Hafithsa R N, Kartadarma E, Gadri A, 2015). Panjang 10-40 cm, bunga majemuk, bentukbongkol, bertangkai, benang sari 5 (Hafithsa R N, Kartadarma E, Gadri A, 2015). Buah bongkol, permukaan tidak teratur, berdaging, panjang 5-10 cm, hijau kekuningan (Hafithsa R N, Kartadarma E, Gadri A, 2015). 
	2.8.3 Komposisi Buah Mengkudu  
	 Mengkudu mengandung  beberapa zat aktif utama yaitu skopoletin, octoanoic acid , kalium , vitamin C, alkaloid, antrakuinon, b – sitosterol, karoten, vitamin A, glikosida flavon, linoleate acid, alizarin, amino acid, acubin, L-asperuloside, kaproat acid, kaprilat acid, ursolat acid, rutin, pro-xeronine dan terpenoid (Sari C Y, 2015). 
	 Skopoletin merupakan senyawa golongan kumarin sederhana (Aldi Y, Amdani, Bakhtiar A, 2016). Senyawa golongan kumarin memiliki efek farmakologis yang luas dan dilaporkan memiliki aktifitas imunomodulator yang mungkin menyokong efek anti tumor (Aldi Y, Amdani, Bakhtiar A, 2016). Senyawa Skopoletin pada buah mengkudu diduga juga berkontribusi sebagai agen anti – inflamasi dan mempunyai aktivitas sebagai antioksidan (Rastini E K, Aris W M, Saifur R M, 2010). Skopoletin dapat memperngaruhi ekspresi sitokin inflamasi melalui penghambatana nuclear factor yang mengakibatkan penghambatan produksi atau sekresi dari sitokin – sitokin pro inflamasi (Rastini E K, Aris W M, Saifur R M, 2010). 
	 Dari penelitian juga disebutkan bahwa skopoletin dapat menghambat dreganulasi mastosit mencit (Aldi Y, Amdani, Bakhtiar A, 2016). Senyawa skopoletin ini juga telah terbukti dapat menghambat reaksi anafilaksis kutan aktif pada mencit putih jantan dan menekan jumlah IL – 4, IL – 10 dan IgE pada keadaan alergi (Aldi Y, Amdani, Bakhtiar A, 2016). 



