
 

5 

 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Obat Anti Tuberkulosis  

      Klasifikasi obat anti tuberkulosis untuk Multi Drug Resistant TB 

(MDR-TB). Kriteria utama berdasarkan data biological dibagi menjadi 3 

kelompok OAT (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2006) : 

1. Obat dengan aktivitas bakterisid: aminoglikosid, tionamid dan 

pirazinamid yang bekerja pada pH asam 

2. Obat dengan aktivitas bakterisid rendah: florokuinolon 

3. Obat dengan aktivitas bakteriostatik: etambutol, cycloserin dan 

PAS 

Tabel 2.1 Dosis Obat Anti Tuberkulosis  

Obat Dosis Dewasa Lazim 

Isoniazid (INH) 300 mg/hari 

Pirazinamid (Z) 25 mg/kg/hari 

Etambutol (E) 15 – 25 mg/kg/hari 

Sikloserin (Cs) 500 – 1000 mg/hari 

Levofloksasin (Lfx) 500 mg/hari 

Etionamid (Eto) 500 – 750 mg/hari 

(Katzung, 2012). 

 

2.1.1 Levofloksasin 

 

     Levofloksacin menghambat galur galur M. Tuberculosis pada 

konsentrasi kurang dari 2 mcg/mL, dosis levofloksasin adalah 500-
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700 mg sekali sehari (Katzung, 2012). Efek samping dari obat ini 

ialah Sakit kepala (ringan), halusinasi, gelisah, insomnia, reaksi 

alergi , fotofobia, mual, muntah, konstipasi, diare, nyeri abdomen, 

anoreksia, dyspepsia, mengantuk, tremor, depresi (MIMS,2017). 

2.1.2 Pirazinamid  

     Pirazinamid merupakan analog pirazin sintetik dari 

nikotinamida dan bersifat bakterisid kuat untuk bakteri tahan asam 

yang berada dalam sel makrofag, dosis pirazinamid yaitu 

diberikan dengan dosis 25-35 mg/kg tiga kali seminggu bukan 

setiap hari Efek samping dari pirazinamid adalah hepatotoksisitas, 

mual , muntah, demam, dan hiperurisemia (Katzung, 2012).   

2.1.3 Etambutol 

     Etambutol bersifat bakteriostatik dan spesifik untuk sebagian 

besar galur M. tuberculosis . Etambutol menghambat arabinosyl 

transferase, suatu enzim yang penting untuk sintesis dinding sel 

arabinogalactan mikobakterium. Ketika diabsorbsi pada 

pemberian oral, etambutol didistribusikan secara baik menuju ke 

seluruh tubuh. Baik obat induk maupun metabolit dieksresikan 

oleh filtrasi glomerulus dan sekresi tubulus, dosis obat biasanya 

15 mg/kgBB, diberikan sehari sekali, efek samping dari etambutol 

adalah neuritis retrobulbar, yang menyebabkan hilangnya 

ketajaman penglihatan dan buta warna hijau-merah pada dosis 

etambutol 25 mg/Kg/hari yang diberikan berbulan-bulan. 

(Katzung, 2012).  
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2.2 Tuberkulosis (TB) 

 

2.2.1 Pengertian Tuberkulosis 

 

Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksius yang disebabkan oleh 

bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyebaran bakteri ini seringkali 

melalui inhalasi (lewat hidung) dan masuk ke paru - paru. M. tuberculosis 

dominan menginfeksi organ paru - paru, tetapi tidak menutup kemungkinan 

dapat menginfeksi organ - organ yang lain. TB Paru pada manusia umum 

dijumpai dalam dua bentuk yaitu : 

1. Tuberkulosis primer yaitu infeksi TB yang terjadi untuk pertama kalinya. 

2. Tuberkulosis pasca primer yaitu bila penyakit TB timbul setelah seseorang 

sembuh dari infeksi TB. Pada bentuk ini sering kali ditemukan karena 

penderita merupakan sumber penularan dimana terdapat bakteri M. 

tuberculosis  pada dahak penderita (Notoatmodjo, 2011). 

2.2.2 Penyebab Tuberkulosis (TB) 

 

Tuberkulosis disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium 

tuberculosis. Sumber  penularan adalah pasien tuberkulosis Basil Tahan Asam 

positif (BTA positif) melalui percik renik dahak yang dikeluarkannya. 

Tuberkulosis dengan BTA negatif juga masih memiliki kemungkinan 

menularkan penyakit TB meskipun dengan tingkat penularan yang kecil.  

(Kemenkes RI,2014) 

Bakteri M. tuberculosis merupakan bakteri yang berbentuk batang 

dan memiliki sifat tahan terhadap asam. Karena ketahanannya pada saat diberi 

pewarnaan, bakteri ini disebut juga dengan Bakteri Tahan Asam (BTA). 
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Bakteri ini dapat bertahan hidup dalam keadaan gelap dan lembab, namun 

akan mati jika mendapat paparan langsung dari sinar ultraviolet (UV). M. 

tuberculosis dapat menjadi dorman dimana bakteri tersebut akan 

tertidur/tidak berkembang selama beberapa tahun lamanya (Kemenkes RI, 

2014). 

2.2.3 Taksonomi 

Tabel 2.2 Taksonomi bakteri TB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kemenkes 

RI,2014) 

 

2.2.4 Penularan Tuberkulosis (TB) 

 

Sumber penularan tuberkulosis adalah melalui dahak(droplet) pasien 

yang TB BTA nya positif dan dikeluarkan saat batuk atau bersin sehingga 

bakteri tersebar ke udara. Hasil BTA dapat diketahui dari pemeriksaan 

mikroskopis dimana akan didapatkan gambaran bakteri yang tahan terhadap 

asam.  

Kingdom: Bacteria 

Filum: Actinobacteria 

Ordo: Actinomycetales 

Subordo: Corynebacterineciae 

Famili: Mycobactericiae 

Genus: Mycobacterium 

Spesies: Mycobacterium 

tuberculosis 
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Dalam sekali batuk/bersin dapat menghasilkan 3000 percikan dahak 

(droplet) yang dapat bertahan dalam suhu kamar selama beberapa jam. 

Infeksi terjadi apabila ada seseorang yang menghirup udara yang 

mengandung droplet berisi M. tuberculosis dan masuk kedalam paru - 

parunya. Setelah menginfeksi paru - paru, tidak menutup kemungkinan 

dapat menyebar ke organ - organ lainnya (Kemenkes RI, 2014). 

2.2.5 Manifestasi Klinis 

 

Tanda dan gejala terjangkitnya penyakit TB dapat bervariasi di setiap 

individu, mulai dari tanpa gejala sampai timbulnya gejala akut.  

Tanda dan gejala terjangkitnya penyakit TB adalah: 

A. Sistemik : Anoreksia, berat badan menurut, keringat saat malam 

B. Akut : Demam tinggi, flu, menggigil, demam akut, sesak nafas, dan 

sebagainya 

C. Respiratorik : batuk berminggu - minggu disertai dahak, nyeri 

dada, batuk darah, nyeri kepala, sesak nafas, dan lain – lain (Notoatmodjo, 

2011). 

2.2.6 Diagnosis Tuberkulosis (TB) 

 

Diagnosis TB dapat ditegakkan dengan ditemukannya bakteri M. 

tuberculosis pada pemeriksaan mikroskopis, dan hasil dinyatakan positif 

apabila setidaknya dua dari tiga spesimen dengan hasil yang positif. Apabila 

hanya ditemukan satu dengan hasil yang positif, maka perlu dilakuan 

pemeriksaan lebih lanjut yaitu pemeriksaan foto torax, bila hasil rontgen 

mendukung gambaran terjadinya TB, maka penderita dapat di diagnosis 
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sebagai penderita TB BTA positif. Namun jika rontgen tidak mendukung, 

maka dapat dilakukan pemeriksaan dahak ulang. 

Jika didapatkan ketiga spesimen dengan hasil yang negatif, maka 

dapat diberikan antibiotik(kotrimoksazol atau amoksilin) selama 1-2 

minggu dan ditunggu hasilnya. Apabila tidak ada perubahan dan gejala 

klinis TB masih ada, maka dapat dilakukan pemeriksaan dahak ulang. Jika 

hasil pemeriksaan positif maka diagnosisnya adalah penderita TB BTA 

positif, jika hasil rontgen mendukung maka dapat di diagnosis TB BTA 

positif, namun jika tidak mendukung maka TB BTA negatif yaitu bukan 

penderita TB (Kemenkes RI,2014). 

2.2.7 Pengobatan Tuberculosis(TB) 

 

Terdapat dua tahap pengobatan pada penderita TB, ,meliputi tahap awal dan 

pengobatan tahap lanjutan, yaitu : 

A. Tahap Awal : pemberian obat setiap hari dengan syarat penderita harus 

meminum obat tiap hari selama 2 bulan. Pengobatan ini bertujuan untuk 

meminimalisir bakteri yang menginfeksi di dalam tubuh pasien, dan 

secara tidak langsung juga dapat mengurangi pengaruh dari sebagian 

kecil bakteri yang mungkin telah resisten sejak sebelum mendapatkan 

pengobatan. 

B. Tahap Lanjutan : pemberian obat yang diberikan setelah pengobatan 

tahap awal dengan syarat penderita harus minum obat sejak bulan ketiga 

sampai bulan keenam dengan cara meminum obat berjarak satu hari. 
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Pengobatan tahap lanjutan ini sangat penting guna membunuh sisa - sisa 

bakteri yang masih ada dalam tubuh (Kemenkes RI,2014).   

2.3  Mengkudu  

 

2.3.1 Deskripsi Mengkudu 

 

Mengkudu (Morinda citrifolia) digunakan sebagai obat tradisional yang 

sangat popular di kawasan Asia Tenggara, Kepulauan Pasifik dan Karibia. 

Semua bagian tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai obat sejak zaman purba, 

terutama di Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, Polinesia, Hawaii, dan 

Samoa. Khasiat mengkudu memang belum dibuktikan secara medis, tapi secara 

empiris sudah banyak orang merasakan manfaatnya bagi kesehatan. (Fattah, 

2016).   

2.3.2 Klasifikasi Mengkudu 

 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheophyta  

Superdivisi : Spermatophyta 

Divisi : Magnoliophyta  

Kelas : Magnoliopsida  

Subkelas : Asteridae  

Ordo : Rubiales  

Famili : Rubiaceae  

Subfamili : Rubioideae  
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Genus : Morinda  

Spesies : Morinda citrifolia L (Fattah,  2016).  

 

Gambar 2.1 Buah Mengkudu (Morinda citrifolia L.) 

 

2.3.3 Morfologi Mengkudu 

 

Mengkudu merupakan tanaman dari Rubiacaae yang berasal dari 

Asia Tenggara. Tanaman ini tumbuh di dataran rendah hingga pada 

ketinggian 1500 m. Tinggi pohon mengkudu mencapai 3-8 m, memiliki 

bunga bongkol berwarna putih. Buahnya merupakan buah majemuk, yang 

masih muda berwarna hijau mengkilap dan memiliki totol-totol, dan 

ketika sudah tua berwarna putih dengan bintik-bintik hitam (Rukmana, 

2010). 

2.3.4 Buah Mengkudu 

 

  Buah mengkudu mengandung alkaloid yang dinamakan xeronin. 

Alkaloid ini berguna untuk mengaktifkan enzim-enzim dan mengatur 

pembentukan protein serta bekerja untuk melawan peradangan yang 

terjadi di dalam tubuh (Wijayakusuma, 2008). Xeronin dibentuk oleh 

(Basko, 2017) 
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suatu zat yang dinamakan proxeronin dan dihasilkan ketika asam lambung 

yang sedang mencerna buah mengkudu mengubah  proxeronin sampai 

menjadi xeronin (Assi, 2015).  

Kebutuhan akan xeronin cenderung meningkat jika terdapat masalah 

kesehatan (baik fisik maupun emosional), infeksi, racun, dan semakin 

bertambahnya usia. Buah mengkudu juga mengandung skopoletin yang 

berfungsi untuk memperlebar saluran pembuluh darah dan memperlancar 

peredaran darah serta berkhasiat sebagai anti bakteri, anti alergi dan anti 

radang (Rukmana, 2010). 

Buah mengkudu yang matang meningkatkan kadar antioksidan yaitu 

flavonoid, dan kandungan asam askorbat, dan pematangan yang terlalu 

tinggi menurunkan kandungan antioksidan pada buah mengkudu, buah 

mengkudu yang matang merupakan sumber antioksidan yang baik (Yang 

et al, 2011). 

Beberapa polifenol yang termasuk dalam kelompok kumarin, 

flavonoid, dan asam fenolik, dan iridoid dalam buah mengkudu telah 

menunjukkan adanya penurunan kadar radikal bebas yang dimana 

membuktikan buah mengkudu sebagai antioksidan (Dussossoy et al, 

2011) dan juga beberapa senyawa polifenol lainnya seperti scopoletin dan 

esculetin terbukti sebagai antioksidan (Lin et al, 2008) 

Sangat mungkin bahwa beberapa senyawa dengan polaritas yang 

berbeda dapat berkontribusi terhadap aktivitas antioksidan dari  buah 

mengkudu (Morinda Citrifolia L.). Bagian dari aktivitas antioksidan 
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mungkin disebabkan oleh flavonoid yang larut dalam lemak, antrakuinon, 

α-tokoferol, dan β-karoten yang terkandung di buah mengkudu karena 

banyak fitokimia alami yaitu terdapat kandungan antioksidan dalam sel 

kanker, termasuk fenolik, terpenoid, dan flavonoid (Alshawti dkk, 2011) 

Juga telah dilaporkan bahwa sebagian besar senyawa antioksidan alami 

sering bekerja secara sinergis satu sama lain untuk menghasilkan 

spektrum efek yang luas terhadap serangan radikal bebas (Serafini dkk, 

2011). 

2.3.5 Kandungan Buah Mengkudu 

 

 

Tabel 2.3 Kandungan Kimia Buah Mengkudu 

(Nagalingam, Sasikumar dan Cherian, 2012) 

 

Phytochemical 
Inference 

Aqueous Methanol Ethanol 

Steroids ++ ++ ++ 

Cardiac 

Glycosides 
++ ++ ++ 

Phenol + ++ ++ 

Tannins ++ + ++ 

Terpenoids ++ ++ ++ 

Alkaloids + ++ + 

Resins - - - 

Carbohydrates ++ ++ ++ 

Flavonoids ++ ++ ++ 

Anthraquinones - - - 

Phylobatannins - - - 

Reducing sugar + + ++ 

Saponins + + - 

protein ++ - - 

Lipids and fats + + + 

Acidic 

Compounds 
+ - - 
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Dari skrining fitokimia yang dilakukan oleh Nagalingam, 

Sasikumar,  Cherian  tahun 2012 diketahui bahwa kandungan kimia dalam 

ekstrak etanol buah mengkudu (EEBM) adalah senyawa alkaloid (xeroin), 

fenolik (flavonoid), triterpen dan steroid. Ramamoorthy & Bono tahun 

2007 memaparkan bahwa kandungan kimia dalam mengkudu memiliki 

aktivitas antioksidan yaitu beta-karoten, asam askorbat, terpenoid, 

alkaloid, beta-sitosterol, karoten, polifenol seperti flavonoid, glikosida 

flavon, rutin dan sebagainya (Nagalingam, et al 2012). 

Kandungan vitamin C dalam ekstrak etanol Morinda citrifolia L. 

mampu menghambat pembentukan radikal superoksida, radikal hidroksil, 

radikal peroksil, oksigen singlet dan hidrogen peroksida (Kustarini, 2012). 

Selain itu flavonoid yang terdapat di buah mengkudu memiliki sifat 

antioksidan. Mekanisme dari antioksidan sendiri meliputi supresi dari 

pembentukan ROS baik dengan penghambatan enzim atau dengan 

mengeliminasi unsur-unsur yang terlibat dalam pembentukan ROS, 

scavenging ROS, dan proteksi dari pertahanan antioksidan. Beberapa efek 

yang terjadi kemungkinan merupakan kombinasi dari aktifitas radical 

scavenging dan interaksi dengan fungsi enzim. Flavonoid menghambat 

enzim yang terlibat pada pembentukan ROS, seperti mikrosomal 

monooksigenase, glutation S-transferase, mitokondrial suksinoksidase, 

NADH oksidase, dan lainnya (Kumar dan Pandey, 2013). 

2.3.7 Manfaat Mengkudu 

 

Jurnal Cancer Letter melaporkan bahwa beberapa peneliti dari Keio 

University dan The Institute of Biomedical Sciences di jepang yang 
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melakukan hasil riset terhadap 500 jenis tanaman diketahui dan diklaim 

bahwa mereka menemukan zat-zat antikanker (damnacanthal) yang 

terkandung dalam Mengkudu (Sriningsih, 2008).  

2.4  Antioksidan 

 

2.4.1  Pengertian Antioksidan  

 
Pengertian antioksidan adalah senyawa yang dapat menangkal atau meredam 

dampak negatif oksidan. Antioksidan dibutuhkan tubuh untuk melindungi tubuh dari 

serangan radikal bebas. Antioksidan dalam kadar atau jumlah tertentu mampu 

menghambat atau memperlambat kerusakan akibat proses oksidasi (Sayuti, 2015). 

2.4.2  Manfaat Antioksidan 

 
Pada bidang kesehatan dan kecantikan, antioksidan berfungsi untuk mencegah 

penyakit kanker dan tumor, penyempitan pembuluh darah, penuaan dini, dan lain-lain 

(Tamat dkk, 2007). Antioksidan juga mampu menghambat reaksi oksidasi dengan cara 

mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif sehingga kerusakan sel dapat 

dicegah (Winarsi, 2007). 

Risiko terkena penyakit degeneratif seperti kardiovaskuler, kanker, 

aterosklerosis, osteoporosis, dan penyakit degeneratif lainnya bisa diturunkan dengan 

mengkosumsi antioksidan dalam jumlah yang cukup. Konsumsi makanan yang 

mengandung antioksidan dapat meningkatkan status imunologi dan menghambat 

timbulnya penyakit degeneratif akibat penuaan (Winarsi, 2007). 

2.4.3  Fungsi Antioksidan 

 
Fungsi utama dari antioksidan adalah untuk memperkecil terjadinya proses 

oksidasi baik dalam makanan maupun dalam tubuh. Dalam tubuh antioksidan 

diharapkan juga mampu menghambat proses oksidasi (Sayuti, 2015).  
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2.4.4 Golongan Antioksidan 

 
 a. Antioksidan enzimatis misalnya enzim SOD, katalase dan glutation 

peroksidase. 

 b. Antioksidan non enzimatis, dibagi dalam 2 kelompok : Antioksidan larut 

lemak dan Antioksidan larut air 

 Berdasarkan fungsi dan mekanisme kerjanya, yaitu antioksidan 

primer, sekunder, dan tersier. 

a. Antioksidan primer adalah antioksidan yang sifatnya sebagai pemutus 

reaksi berantai yang bisa bereaksi dengan radikal-radikal lipid dan 

mengubahnya menjadi produk-produk yang lebih stabil. Contoh 

antioksidan primer adalah SOD, Glutation Peroksidase (GPx), katalase, 

dan protein pengikat logam. 

b. Antioksidan sekunder adalah antioksidan yang bekerja dengan cara 

mengkelat logam yang bertindak sebagai pro-oksidan, menangkap radikal 

dan mencegah terjadinya reaksi berantai. Contohnya adalah asam sitrat dan 

EDTA 

c. Antioksidan tersier adalah antioksidan yang bekerja memperbaiki 

kerusakan biomolekul yang disebabkan radikal bebas. Contoh antioksidan 

tersier adalah enzim-enzim yang memperbaiki DNA dan metionin sulfida 

reduktase (Sayuti, 2015). 

2.5    Superoxide Dismutase (SOD) 

 

2.5.1 Struktur Kimia Enzim SOD 
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Superoksida adalah suatu radikal bebas yakni molekul yang memilki 

elektron tak berpasangan. Oleh karena itu sangat reaktif dan reaktivitasnya 

dapat melukai molekul di dalam tubuh. Enzim SOD mengkatalis perubahan 

superoksida menjadi hidrogen peroksida dan oksigen (Nurhayati, 2011).  

 

 

 

2.5.2 Kegunaan Enzim SOD 

 

SOD pertama kali diisolasi oleh Mann dan Kleilin pada tahun 1938. Enzim 

ini dikenal sebagai protein yang mengandung Cu, dan diidentifikasi dalam berbagai 

sebutan, seperti eritocuprein, indofenol oksidase, dan tetrazolium oksidase 

(Winarsi, 2007). SOD diartikan sebagai enzim antioksidan yang mengkatalis 

dismutasi anion superoksida menjadi Oksigen yang lebih reaktif dan mengubah 

senyawa yang tidak reaktif seperti Hidrogen peroksida (H2O2), karena enzim 

antioksidan SOD mampu melindungi sel akibat stres oksidatif dan dapat menjaga 

keseimbangan dari berbagai radikal bebas (Alaiya, 2015). Enzim SOD berfungsi 

sebagai katalisator reaksi dismutase dari anion superoksida menjadi H2O2 dan 

oksigen (O2). Enzim SOD melindungi sel-sel tubuh dan mencegah terjadinya proses 

peradangan yang diakibatkan oleh radikal bebas. Sebenarnya enzim ini telah ada 

dalam tubuh, namun memerlukan bantuan zat-zat gizi mineral seperti mangan 

(Mn), seng (Zn), dan tembaga (Cu) agar bisa bekerja. Berdasarkan adanya logam 

yang berperan sebagai kofaktor pada sisi aktif enzim, enzim SOD dapat 

(Nurhayati, 2011) 

Gambar 2.2 Perubahan Superoksida Menjadi Oksigen dan Hidrogen Peroksida 
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dikelompokkan menjadi 3, yaitu Cu/Zn-SOD, Mn-SOD, dan Fe-SOD (Winarsi, 

2007).  

 

 

     Kadar SOD di dalam tubuh akibat radikal bebas dapat diukur 

berdasarkan indikator pengukuran peningkatan enzim antioksidan SOD di 

dalam tubuh. Meningkatnya kadar radikal bebas di dalam tubuh dapat 

diketahui melalui tingkat penurunan MDA dalam plasma hal ini akan memicu 

juga adanya Peningkatan SOD sebagai kebalikan dari penurunan kadar MDA 

di dalam tubuh (Alaiya, 2015). Apabila radikal bebas yang terdapat didalam 

tubuh mempunyai kadar lebih tinggi daripada antioksidan di dalam tubuh, 

maka akan terjadi ketidakseimbangan yang disebut sebagai stres oksidatif. 

Suarsana mendefinisikan stres oksidatif adalah suatu keadaan 

ketidakseimbangan antara radikal bebas dengan antioksidan, di mana jumlah 

radikal bebas lebih banyak bila dibandingkan dengan antioksidan (Suarsana, 

2013). Jika produksi radikal bebas melebihi dari kemampuan antioksidan 

intrasel untuk menetralkannya maka kelebihan radikal bebas sangat potensial  

(Winarsi, 2007)  

Gambar 2.3 Macam-Macam Enzim SOD. 
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menyebabkan kerusakan sel. Sering kali kerusakan ini disebut sebagai kerusakan 

oksidatif, yaitu kerusakan biomolekul penyusun sel yang disebabkan oleh reaksinya 

dengan radikal bebas. Sehubungan dengan potensi toksisitas senyawa radikal 

bebas, tubuh memiliki mekanisme sistem pertahanan alami berupa enzim 

antioksidan endogen yang berfungsi menetralkan dan mempercepat degradasi 

senyawa radikal bebas untuk mencegah kerusakan komponen makromolekul sel 

(Valko et al, 2007). Sistem ini dibagi dalam dua kelompok besar yaitu: sistem 

pertahanan preventif seperti enzim SOD, katalase, dan glutation peroksidase 

(Valko et al, 2007). Sistem pertahanan melalui pemutusan reaksi radikal seperti 

isoflavon, vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Tubuh memiliki tiga ensim 

antioksidan intrasel atau antioksidan endogen, yaitu SOD, GPx dan katalase. SOD 

merupakan salah satu antioksidan endogen yang berfungsi mengkatalisis reaksi 

dismutasi radikal bebas anion superoksida (O2-) menjadi hidrogen peroksida dan 

molekul oksigen 

(Valko et al, 2007) 

Gambar 2.4 Enzim-Enzim Antioksidan 

Utama. 

 


