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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 
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Pemberian obat Pirazinamid, Leflovoxasin, Etambutol pada kasus 

Tuberkulosis dapat menyebabkan timbulnya reaksi inflamasi yang biasanya 

ditandai dengan kerusakan organ maupun hipersensitivitas.  

 Pasien MDR - TB yang diberikan Pirazinamid, Leflovoxasin, Etambutol 

akan mengaktifkan  respon imun spesifik dan non spesifik pada tubuh kita. 

Respon imun spesifik dimulai dari sel dendritik yang akan menelan sebuah benda 

asing, yang kemudian benda asing akan diuraikan oleh lisosom untuk 

menghasilkan peptide antigenik, peptide antigenik selanjutnya akan terikat oleh 

MHC (Major Histocomptability Complex) yang disintesis di dalam kompleks 

retikulum endoplasma golgi. MHC akan mengikat antigen yang ada di permukaan 

sel  yang akhirnya akan menjadi APC (Antigen Presenting Cell). APC akan 

berikatan dengan CD4
+  naif yang akan mengenali antigen yang berikatan dengan 

gen MHC II. Ikatan  APC dan CD 4
+ naif akan menghasilkan sel Th1 (T-helper 1) 

dan sel Th2 (T-helper 2). Sel Th1 akan mengaktifkan suatu sitokin - sitokin pro 

inflamasi yang pada akhirnya akan menyebabkan suatu respon inflamasi. 

Inflamasi merupakan suatu respon awal untuk terjadinya kerusakan sel. Sel Th2 

akan merangsang IL – 4 untuk meningkatkan produksi IgE oleh sel B, yang akan 

menyebabkan suatu respon hipersensitifitas. Sedangkan Respon imun non spesifik 

akan mengaktivasi komplemen untuk memproduksi sitokin - sitokin proinflamasi 

yang akan menyebabkan suatu inflamasi.  

 Pemberian mengkudu yang mengandung senyawa skopoletin dapat 

memperbaiki dari respon inflamasi yang disebabkan karena pemberian obat 

Pirazinamid, Leflovoxasin, Etambutol pada kasus MDR - TB. Ketika di berikan 

mengkudu yang mengandung senyawa skopoletin  tersebut akan membuat 
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penurunan sel Th2 yang akan menyebabkan  penakan produksi IL – 4, yang pada 

akhirnya akan menekan dari reaksi hipersensitifitas itu sendiri. Selain itu 

skopoletin juga akan menekan produksi dari sitokin – sitokin pro inflamasi yang 

akhirnya akan mengurangi inflamasi pada reaksi imun non spesifik.  

3.2 HIPOTESIS 

 Ada pengaruh pemberian ekstrak buah mengkudu terhadap gambaran IL - 

4 yang menurun pada tikus putih wistar yang diinduksi dengan levofloksasin, 

etambutol, dan pirazinamid. 
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