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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 

3.1. Kerangka Konsep 

                           

 

 

 

 

 

Pirazinamid 

Levofloksasin 

Etambuthol 

Metabolisme dan 

akumulasi 

Antigen 

Sistem Imun 

Non- Spesifik 

Fisik 

Larut 

Selular 

Humoral Seluler 

Sel T 

Th 2 Th 1 

IL-10 IL- 4 

IFN-γ ↑ 

Makrofag ↑  

Inflamasi ↑ 

Ekstrak Buah 

Mengkudu ( 

Morinda citrifolia) 

Flavonoid Glikosida 

Scopoletin 

Triterpenoid  

Alkaloid 

proxeronine 

Antrakinon 

Lignan 

Spesifik 

Sel B 
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Keterangan : 

 

Deskripsi : 

Pada pasien MDR-TB menggunakan pengobatan OAT MDR TB yaitu  

pirazinamid, levofloksasin dan etambuthol yang membutuhkan waktu berbulan 

bulan. Ketika obat tersebut masuk kedalam tubuh kemudian obat tersebut akan 

dimetabolisme oleh tubuh terutama di organ hepar. Hasil metabolisme obat 

tersebut akan tersimpan pada hepar dan beberapa organ lain seperti mata. 

Metabolit-metabolit obat tersebut bersifat toksin yang berbahaya bagi tubuh. 

Maka tubuh akan merespon sistem imun dengan mengaktifkan sistem inflamasi. 

Respon tubuh yang pertama kali diberikan tubuh adalah inflamasi akut dimana 

respon awitan pertama. Reaksi ini dapat menimbulkan reaksi berantai dan rumit 

yang berdampak terjadinya vasokonstriksi, kebocoran vaskulator mikro dengan 

eksudasi cairan dan protein serta infiltrasi local sel-sel inflamasi. Pada beberapa 

keadaan, antigen masih menetap dalam tubuh maka akan menimbulkan respon 

inflamasi fase kronis. Inflamasi kronis dapat menimbulkan kerusakan jaringan 

pada tempat terjadinya reaksi. IFN γ dan TNF α bertanggung jawab dalam 

menginisiasi respon inflamasi kronis. IFN γ dihasilkan oleh sel Th1 yang 

berfungsi dalam mengaktifkan makrofag. Selain itu IFN γ juga mampu melakukan 

apoptosis epithelial dan menurunkan transkripsi interseksi interselular yang mana 
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proses itu akan menimbulkan efek samping dari obat. Pemberian buah mengkudu 

dapat memperbaiki sel yang telah rusak juga memiliki efek sebagai anti inflamasi. 

Buah mengkudu memiliki banyak kandungan nutrisi salah satunya senyawa 

flavonoid glikosida mampu sebagai anti inflamasi dan dapat menekan produksi 

dari interferon gamma. 

3.2 Hipotesis Penelitian 

 Ada pengaruh pemberian ekstrak buah mengkudu (Morinda citrifolia) 

terhadap kadar Interferon-gamma pada tikus putih jantan galur wistar (Rattus 

norvegicus L.) yang diinduksi Pirazinamid, Levofloksasin, dan Etambuthol 


