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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ethambutol  secara rutin digunakan sebagai obat anti-mikrobakterium, 

terutama dalam pengobatan tuberkulosis. Ethambutol dapat menyebabkan kehilangan 

penglihatan yang  bahkan kadang tidak dapat diperbaiki, yang dikenal sebagai 

Ethambutol-induced optic neuropathy (EON), dalam jumlah kecil namun signifikan 

(Liu et al., 2019). Tergantung pada dosis  dan lama  pemberian ethambutol, kejadian 

EON telah dilaporkan berada pada kisaran 1-5% (Sivakumaran et al., 1999; Campbell 

dan Elmes, 1975; Chai dan Foroozan, 2007; Figueroa et al., 1971; Heng et al., 1999; 

Yoon et al., 2000; Oumalan et a.l, 2005).   

Insiden  tuberkulosis secara global pada tahun 2018 ada sekitar 10,4 juta 

kasus  (kisaran, 8,8 juta hingga 12,2 juta), setara dengan 140 kasus per 100.000 

penduduk . Sebagian besar perkiraan jumlah kasus pada tahun 2018 terjadi di WHO 

South-East Asia Region (45%), WHO African Region (25%) dan WHO Western 

Pacific Region (17%); proporsi kasus yang lebih kecil terjadi di Wilayah Mediterania 

Timur WHO (7%), Wilayah Eropa WHO (3%) dan Wilayah WHO Amerika (3%). 30 

negara dengan beban TB yang tinggi menyumbang 87% dari semua kasus insiden 

yang diperkirakan di seluruh dunia. Kelima negara yang menonjol sebagai yang 

memiliki jumlah kasus insiden terbesar pada tahun 2018 adalah (dalam urutan 

menurun) India, Indonesia, Cina, Filipina dan Pakistan yang bersama-sama 

menyumbang 56% dari total global  penderita TB di seluruh dunia dan Ethambutol 
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masih merupakan obat lini pertama yang masih harus dipakai (WHO, 2018). 

Deniati melakukan penelitian di Rumah Sakit Paru Tambakrejo Surabaya 

pada 40 pasien penderita TB, didapatkan adanya gangguan defek lapang pandangan 

setelah pemberian 1 bulan dan meningkat jumlahnya setelah 2 bulan pemberian 

ethambutol. Demikian pula Nurfitria pada tahun 2016 di rumah sakit paru Surabaya 

juga mendapatkan adanya gangguan visual evoked potential (VEP) dan gambaran 

OCT yang mengalami gangguan sebagai penanda adanya neuropati  optik toksik 

akibat pemakaian ethambutol. (Deniati, 2015; Nurfitria, 2016).  

Penelitian Nur Azizah menunjukkan penurunan tajam penglihatan, kontras 

sensitivitas, dan RAPD (Relative Afferent Pupillary Defect) sebagai penanda 

neuropati optik toksik karena pemakaian obat ethambutol pada pemakaian obat 

dibawah 2 bulan sebesar 0,9% dan 100% pada pemakaian diatas 2 bulan pada poli 

DOTS RSUP Wahidin Sudirohusodo dan Balai Besar kesehatan paru Makassar 

(Azizah et al., 2014).  Masputra melakukan penelitian pada 30 pasien tuberkulosis 

yang menggunakan ethambutol pada rumah sakit umum Sanglah Denpasar 

menunjukkan gangguan tajam penglihatan dan diskromatopsia merah hijau pada 7 

orang serta lesi nervus optik pada 5 orang. Gangguan visus, diskromatopsia warna 

dan gangguan VEP ditemukan pada penggunaan terapi ethambutol selama 5 bulan 

(Indrayani et al., 2018). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ardiella et al., 

meneliti 31 pasien yang menderita tuberkulosis dan mengkonsumsi ethambutol 

selama lebih dari 2 bulan mengalami  neuropati optik toksik dengan gejala penurunan 

tajam penglihatan, penurunan sensitivitas kontras dan gangguan VEP pada 100% 

pasien di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta     (Ardiella et al., 2014).   
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Ethambutol  seringkali menyebabkan efek samping yang cukup serius   seperti 

gangguan hati, neuropati optik toksik, gangguan lapang pandangan   dan telah 

digunakan untuk mengobati TB secara luas (Yamada, 2016). Pada neuropati optik 

toksik ethambutol, gangguan penglihatan dapat dipulihkan  setelah dihentikannya  

pemakaian ethambutol, beberapa pasien masih ada yang mengalami kehilangan visus 

yang berat bahkan permanen, meskipun menggunakan dosis standar ethambutol 

(Alvarez dan Krop, 1993; De Vita et al, 1987; Philip, 2005) 

 Ethambutol toksik pada sel ganglion retina melalui jalur eksitotoksisitas 

dilaporkan oleh Heng. Penelitian ini menunjukkan adanya  glutamat neurotoksisitas 

yang ditandai dengan  adanya overstimulasi N-methyil-D-aspartate (NMDA)  yang 

menyebabkan kadar Ca  intraselular berlebihan. Peningkatan Ca  mitokondria dan 

penurunan Ca sitosol yang mana merupakan penanda terjadinya aliran Ca dari sitosol 

ke mitokondria yang diperantarai oleh adanya gangguan pada permeabilitas membran 

mitokondria, tejadi peningkatan potensial membran mitokondria. Sel ganglion retina 

menjadi lebih sensitif terhadap kadar glutamat ekstraselular normal, yang dapat 

mengakibatkan penurunan  aktivitas ATP-ase dan homeostasis energi mitokondria 

(Heng et al, 1999) 

Penelitian sebelumnya  telah menunjukkan bahwa ethambutol menginduksi 

pembentukan vakuola sitosolik dan mengurangi aktivitas fagositik pada sel yang 

diturunkan oleh manusia dan sel  retina tikus (Tsai et al, 2008).  

Autofagi merupakan salah satu kunci mekanisme homeostasis dan adaptasi 

stres pada sel yang mana proses ini memfasilitasi lisosom  untuk mendegradasi 

protein atau organel yang tidak diperlukan dengan cara  membentuk  fusi 
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autofagosom-lisosom dan mengaktifkan enzim hidrolitik lisosom. Ethambutol 

menginduksi netralisasi lisosom, menyebabkan pembengkakan lisosom dan 

penumpukan Zn pada lisosom sehingga menghambat fusi antara autofagosom dan 

lisosom (Yamada et al., 2016). 

Ethambutol memiliki sifat chelating agent, metabolit ethambutol yaitu asam 

ethylene diimino dibutamol adalah pengikat Cuprum (Cu) dan Zinc (Zn). Cu dan Zn 

diperlukan sebagai kofaktor sitokrom c oksidase yang berperanan pada proses 

fosforilasi oksidatif pada mitokondria untuk membentuk energi dalam bentuk ATP 

untuk kegiatan  seluler. Gangguan produksi ATP akan merusak sistem transportasi 

aksonal (Chung et al., 2009; Grace dan Lee,  2007). 

Sitoksisitas yang disebabkan EMB dan fagositosis yang berkurang pada sel 

retina diduga dimediasi melalui jalur pensinyalan protein kinase C (PKC) (Tsai et al., 

2011). PKC adalah keluarga serin / treonin kinase yang terlibat dalam berbagai 

perkembangan neuronal, seperti proliferasi, diferensiasi, survival dan apoptosis 

(Wooten, 1999). PKC pertama kali diindikasikan sebagai substrat Caspase-3, dan 

aktivitas proteolitik PKC telah dikaitkan secara langsung dengan apoptosis (Basu et 

al., 2001; Ghayur et al., 1996). PKC adalah isozim yang pertama terbukti berperan 

penting dalam proses autofagi (Chen et al., 2009; Ozpola et al., 2007; Pattingre et al., 

2009). PKC menginduksi aktivasi autofagi untuk melindungi sel dari kematian sel 

sebagai respon terhadap adanya injuri sel, namun pembelahan proteolitik yang 

dihentikan oleh Caspase-3 dari PKC selama stres kronis mendorong  terjadinya 

apoptosis untuk menghilangkan sel-sel yang rusak ireversibel (Chen et al., 2008) . 
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 Kerusakan serabut saraf retina terjadi terutama pada sel ganglion retina pada 

pemakaian ethambutol.  Kerusakan bahkan terjadinya kematian pada sel ganglion 

retina itu diyakini ada. Penyebab kematian diduga karena proses apoptosis yang 

patologis pada sel ganglion retina  akan tetapi bagaimana mekanisme secara pasti apa 

saja yang paling berpengaruh masih belum dapat dijelaskan. Penelitian ini dilakukan 

untuk mencari model kematian sel ganglion retina  melalui jalur apoptosis mana yang 

paling berpengaruh menyebabkan kematian sel ganglion  retina berdasarkan dosis dan 

lama pemberian ethambutol. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.  Apakah  pemberian ethambutol 15 mg/kgBB/hari  selama 5, 10 dan 15 hari 

menyebabkan penurunan  ekspresi SOD2 sel ganglion retina  Rattus 

norvegicus?  

2. Apakah  pemberian ethambutol 15 mg/kgBB/hari selama 5, 10 dan 15 hari 

menyebabkan peningkatan  ekspresi MDA sel ganglion retina  Rattus 

norvegicus ? 

3. Apakah pemberian ethambutol 15 mg/kgBB/hari selama 5, 10 dan 15 hari 

dapat menyebabkan peningkatan ekspresi PKCδ pada sel ganglion retina  

Rattus norvegicus ? 

4. Apakah pemberian ethambutol 15 mg/kgBB/hari  selama 5, 10 dan 15 hari 

dapat meningkatkan ekspresi  p53 sel ganglion retina  Rattus norvegicus? 
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5. Apakah pemberian ethambutol 15 mg/kgBB/hari selama 5, 10 dan 15 hari 

dapat menyebabkan peningkatan ekspresi Cyt c pada sel ganglion retina  

Rattus norvegicus ? 

6. Apakah pemberian ethambutol 15 mg/kgBB/hari selama 5, 10 dan 15 hari 

dapat menyebabkan peningkatan ekspresi Caspase 3 pada sel ganglion retina  

Rattus norvegicus ? 

7. Apakah pemberian ethambutol 15 mg/kgBB/hari selama 5, 10 dan 15 hari 

dapat menyebabkan peningkatan ekspresi apoptosis pada sel ganglion retina  

Rattus norvegicus ? 

8. Apakah terjadi apoptosis melalui  penurunan ekspresi SOD dan peningkatan 

ekspresi MDA, PKCδ, p53, Cyt c, Caspase 3 dan ekspresi apoptosis  setelah 

pemberian ethambutol 15 mg/kgBB/hari  selama 5, 10 dan 15 hari pada sel 

ganglion retina  Rattus norvegicus ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1    Tujuan umum 

Menjelaskan mekanisme  apoptosis sel ganglion retina  Rattus norvegicus  

yang diinduksi dengan pemberian ethambutol. 

1.3.2   Tujuan khusus 

1. Membuktikan  pemberian ethambutol 15 mg/kgBB/hari selama 5, 10 dan 15 

hari menyebabkan penurunan  ekspresi SOD2 pada sel ganglion retina   Rattus 

norvegicus  . 
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2. Membuktikan  pemberian ethambutol 15 mg/kgBB/hari  selama 5, 10 dan 15 

hari menyebabkan peningkatan ekspresi MDA  pada sel ganglion retina   

Rattus norvegicus.   

3.  Membuktikan pemberian ethambutol 15 mg/kgBB/hari selama 5, 10 dan 15 

hari menyebabkan peningkatan ekspresi PKC δ   pada sel ganglion retina   

Rattus norvegicus.   

4.  Membuktikan pemberian ethambutol 15 mg/kgBB/hari  selama 5, 10 dan 15 

hari menyebabkan peningkatan ekspresi p53   pada sel ganglion retina   Rattus 

norvegicus .  

5. Membuktikan pemberian ethambutol 15 mg/kgBB/hari selama 5, 10 dan 15 

hari menyebabkan peningkatan ekspresi Cyt c   pada sel ganglion retina   

Rattus norvegicus . 

6. Membuktikan pemberian ethambutol 15 mg/kgBB/hari selama 5, 10 dan 15 

hari menyebabkan peningkatan ekspresi Caspase 3   pada sel ganglion retina   

Rattus norvegicus  

7. Membuktikan pemberian ethambutol 15 mg/kgBB/hari  selama 5, 10 dan 15 

hari menyebabkan peningkatan ekspresi apoptosis   pada sel ganglion retina   

Rattus norvegicus . 

8. Menganalisis terjadinya apoptosis melalui mekanisme penurunan ekspresi 

SOD2 dan peningkatan ekspresi MDA, PKCδ, p53, Cyt c , Caspase 3  dan 

ekspresi apoptosis setelah pemberian ethambutol 15 mg/kgBB/hari selama 5, 

10 dan 15 hari pada sel ganglion retina  Rattus norvegicus . 
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1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1   Manfaat teoritis 

1. Memberikan informasi jalur yang dominan dan molekul yang berperan kunci 

pada mekanisme kematian sel ganglion retina  melalui proses apoptosis jalur 

intrinsik akibat pemberian ethambutol. 

2. Sebagai data ilmiah dan data penunjang penelitian lain yang berkaitan. 

 

1.4.2 Manfaat praktis 

1. Pengembangan penelitian invivo pada binatang coba tentang kematian sel 

ganglion retina setelah pemberian ethambutol. 

2. Sebagai dasar pengembangan strategis penggunaan  ethambutol sebagai salah 

satu obat lini pertama pada terapi tuberkulosis yang aman bagi penderita. 

3. Sebagai dasar merencanakan strategi pencegahan yang paling tepat untuk 

melindungi sel ganglion retina dari kematian akibat pemberian ethambutol. 
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