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BAB III 

 

KERANGKA KONSEP 

 

3.1KerangkaKonsep

 
 

Keterangan: 

                          = Menyebabkan 

                          = Mengaktifkan 

                        = Menghambat 
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Deskripsi: 

Inflamasi merupakan suatu respon protektif dari tubuh saat terjadi sebuah 

cedera atau kerusakan jaringan yang disebabkan oleh trauma fiisk, kimia, atau 

invasi mikroorganisme patogen. Obat Anti tuberculosis yang digunakan dalam 

jangka waktu lama dapat menyebabkan respon inflamasi seperti ulkus peptikum 

dan iritasi gaster. Selain itu, karena penggunaannya yang lama kebanyakan obat 

anti tuberculosis bersifat hepatotoksik. Antara lain Obat Anti Tuberculosis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah levofloksasin,ethambutol, dan pirazinamid.  

Respon inflamasi dibagi menjadi dua, yaitu innate atau non spesifik dan 

adaptive atau spesifik. Respon innate merupakan respon yang pertama kali terjadi 

saat terjadi inflamasi. Dalam respon innate tidak ditemukan sel memori. Respon 

innate mengaktifkan sel dendritic, makrofag, monosit, neutrophil, dan sitokin pro 

inflamasi. Sitokin pro inflamasi yang antara lain, IL-1, IL-8, IL-12, TNF- α, dan 

IL-6. Sedangkan respon adaptive dibagi menjadi dua, yaitu respon selular dan 

respon humoral. Respon selular diperankan oleh limfosit T dan respon humoral 

diperankan oleh limfosit B. Dimana limfosit T akan mengaktifkan Th atau CD4 

dan Tc atau CD8. Berdasarkan sitokin yang dihasilkan, Th dibagi menjadi Th1 

dan Th2. Th-1 Menghasilkan IFN- α dan TNF- α yang mengaktifkan komponen 

imunitas seluler seperti makrofag, monosit, serta sel NK, sedangkan subset yang 

kedua adalah Th-2 yang menghasilkan IL-4, IL-5, IL-6 dan IL-10. sedangkan CD 

8+ berperan sebagai efektor langsung untuk fagositosis parasit dan menghambat 

perkembangan parasit dengan menghasilkan IFN- α. 
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Sitokin IL-6 dihasilkan pada respon imun innate maupun adaptive. 

Pertamakali IL-6 akan mengikuti aliran darah dan organ target utama IL-6 adalah 

hepar. Saat di hepar, IL-6 akan menginduksi hepcidin sehingga terjadi 

hypoferemia. Selain itu IL-6 juga akan mengaktifkan ZIP 14 hepatosit sehingga 

terjadi hypozincemia dan mengaktifkan CRP, SAA, Fibrinogen haptoglobin, α1-

antichymotrypsin. Sehingga karena ketiga aspek yang berperan penting untuk 

hepar tersebut diaktifkan maka terjadi kerusakan jaringan pada hepar. 

3.2 Hipotesis 

Ekstrak buah mengkudu (Morinda citrifolis) dapat menurunkan inflamasi 

pada organ yang ditandai dengan penurunan sitokin pro Inflamasi IL-6. 

 


