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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakit yang telah lama dikenal 

dan menjadi penyebab utama kematian di dunia (Depkes RI, 2008). Jumlah 

penderita penyakit TB di Indonesia masih terbilang tinggi, saat ini jumlah 

penderita TB di Indonesia menempati peringkat empat terbanyak di seluruh dunia 

setelah China, India, dan Afrika Selatan (Kartika, 2014). 

Tuberkulosis adalah penyakit infeksius yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberculosis (Mansjoer, 2002). World Health Organization 

(WHO) menyatakan bahwa TB telah menjadi ancaman global, diperkirakan 1,9 

milyar manusia atau sepertiga penduduk dunia terinfeksi penyakit ini. Setiap 

tahun terjadi sekitar 9 juta penderita baru TB dengan kematian sebesar tiga juta 

orang. Di negara berkembang, kematian mancapai 25% dari keseluruhan kasus 

yang sebenarnya dapat dicegah sehubungan dengan telah ditemukan bakteri 

penyebab TB. Kematian tersebut pada umumnya disebabkan karena tidak 

terdeteksinya kasus dan kegagalan pengobatan. Pada tahun 2006, kasus baru di 

Indonesia berjumlah  lebih dari 600.000 dan sebagian besar diderita oleh 

masyarakat usia produktif (15–55 tahun). Angka kematian karena infeksi TB 

sekitar 300 orang per hari dan terjadi lebih dari 100.000 kematian per tahun 

(WHO, 2008). 
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Tuberkulosis adalah penyakit infeksius terutama menyerang parenkim 

paru-paru. Infeksi bakteri TB berkaitan dengan kekuatan sistem imun dalam 

tubuh, hanya sekitar 10% individu yang awalnya terinfeksi mengalami penyakit 

aktif (Smeltzer dan Bare, 2002). Jika sistem imun dalam tubuh bekerja dengan 

baik maka M. tuberculosis tidak akan aktif menginfeksi.  

Proses pengobatan tuberkulosis sangat kompleks, selain membutuhkan 

waktu yang lama, Obat Anti Tuberkulosis (OAT) juga dapat menimbulkan 

resistensi (Koendhori, 2008). Salah satu jenis OAT yang dapat digunakan dalam 

menanggulangi tuberkulosis adalah Isonikotinil Hidrazin (INH), obat jenis ini 

dapat menghilangkan sifat tahan asam dari bakteri tuberkulosis serta menghambat 

biosintesis asam mikolat yang merupakan unsur penting dinding sel. Namun, 

pemberian obat tersebut banyak menimbulkan efek samping antara lain mual, 

muntah, reaksi hipersensitivitas, demam, kejang, sakit kepala, mengantuk, pusing, 

mulut kering, hiperglikemia, ginekomastia, gejala reumatik dan gejala mirip 

systemic lupus erythematosus (Tjay dan Rahardja, 2007) sehingga penting untuk 

mencari bahan alternatif yang dapat digunakan sebagai pengobatan tuberkulosis 

yang efektif tanpa menimbulkan efek samping yang berkepanjangan. 

Ekstrak jamur C. versicolor dapat meningkatkan jumlah leukosit, 

makrofag dan berat limpa (Wahyuningsih, 2006). Selain itu menurut 

Wahyuningsih et al. (2009), pemberian PSK dari C. versicolor mampu 

meningkatkan jumlah sel-sel imunokompeten, serta peningkatan respons imun 

non-spesifik dan spesifik akibat infeksi M. tuberculosis. Dengan adanya fakta 

tersebut maka ekstrak jamur C. versicolor dapat digunakan sebagai 
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imunostimulator untuk meningkatkan kekuatan sistem imun terutama untuk 

mencegah infeksi bakteri penyebab TB. Polisakarida juga diketahui dapat 

digunakan sebagai imunomodulator antitumor yang paling poten (Zaidman et al., 

2005). 

Ekstrak jamur telah banyak digunakan sebagai terapi dalam dunia medis 

terutama untuk penyakit kanker, salah satunya adalah ekstrak C. versicolor. 

Ekstrak jamur tersebut diketahui mengandung senyawa aktif sebagai 

antimikrobial, antiinflamasi, proteksi kardiovaskuler, antidiabetik, hepatoprotektif 

dan antikanker. Selain itu, ekstrak jamur juga digunakan sebagai imunomodulator 

yang dapat mempengaruhi hematopoietic stem cells, limfosit, makrofag, sel T, sel 

dendritik (DCs) dan natural killer (NK). Senyawa aktif yang terkandung dalam 

jamur dan banyak digunakan untuk terapi serta pengobatan adalah β-glucan  

(Guggenheim, 2014; Moradali et al., 2007). β-Glucan diketahui dapat 

menstimulasi pembentukan mediator pro-inflamasi seperti komponen komplemen, 

interleukin 1 (IL-1),  tumor necrosis factor (TNF-α), interleukin 2 (IL-2) dan 

eicosanoids (Yu et al., 2009). 

Kemampuan PSK yang lain adalah meningkatkan nafsu makan, 

meningkatkan fungsi hati, menenangkan sistem saraf pusat dan meningkatkan 

ambang batas sakit (Cui dan Chisti, 2003). Selain itu, β-glucan meningkatkan 

produksi IL-2 yang menstimulasi diferensiasi dari sel B aktif (Vetvicka et al., 

2002). Pada penelitian ini, pemberian PSK dilakukan dalam tiga waktu yang 

berbeda yaitu sebelum paparan, setelah paparan maupun sebelum dan setelah 

paparan M. tuberculosis. Pemberian PSK sebelum paparan M. tuberculosis 
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berfungsi sebagai upaya pencegahan (preventif) yang akan mendorong 

pembentukan antibodi agar tubuh tidak mudah terinfeksi, sedangkan pemberian 

PSK setelah paparan dilakukan untuk mengetahui efektivitas PSK dalam 

mengeliminasi bakteri tahan asam tersebut sehingga PSK dapat digunakan sebagai 

terapi dalam pengobatan TB. Pemberian PSK sebelum dan setelah paparan M. 

tuberculosis sebagai upaya preventif dan pengobatan (kuratif) yang mendorong 

pembentukan antibodi sehingga antibodi yang semakin menurun pada saat 

terinfeksi M. tuberculosis tidak terlalu drastis dan bisa diatasi dengan 

diberikannya kembali PSK sebagai pengobatan yang mendorong pembentukan 

lebih banyak antibodi (Wahyuningsih et al., 2012). Pietro (2003) mengatakan 

bahwa β-glucan efektif untuk pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit yang 

berhubungan dengan ketahanan sistem imun tubuh. 

Senyawa aktif β-glucan yang terkandung dalam PSK berhubungan dengan 

reseptor utama sistem imun yaitu Dectin-1, Toll Like Receptor-2/6 (TLR-2/6) dan 

Complement Receptor 3 (CR3). Dectin-1 diketahui berperan sebagai kostimulator 

sel T dan merupakan reseptor yang diekspresi oleh makrofag (Willment, 2005). 

Selain itu Dectin-1 dapat bekerja sama dengan TLRs untuk menginduksi dan 

meningkatkan produksi sitokin (Gantner et al., 2003), sedangkan CR3 banyak 

diekspresi oleh makrofag, DCs, neutrofil dan NK yang mampu berikatan dengan 

komponen komplemen iC3b dan bertanggung jawab dalam proses opsonisasi 

(Blystone dan Brown 1999). Sel imun yang merupakan target β-glucan meliputi 

makrofag, neutrofil, monosit, NK dan DCs sehingga respons imun spesifik dan 
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non spesifik dapat dimodulasi β-glucan yang berperan dalam opsonin dan non-

opsonin fagositosis (Chi-Fung et al., 2009).  

 Sitokin dalam tubuh diproduksi ketika terjadi respons imun sebagai akibat 

adanya infeksi mikroorganisme atau benda asing yang masuk dalam tubuh 

(Romagnani , 1994). Salah satu jenis sitokin yang berperan penting dalan sistem 

imun adalah Interleukin-12 (IL-12). Interleukin-12 adalah salah satu jenis sitokin 

yang bekerja akibat respons imun nonspesifik dan dikenal sebagai aktivator fungi 

sitolitik sel NK yang diproduksi oleh makrofag, selain itu juga diketahui bahwa 

IL-12 merupakan penginduksi yang poten untuk produksi interferon γ (IFN-γ) 

oleh sel T dan sel NK. Beberapa aktivitas biologik IL-12 dapat dilihat pada 

populasi sel T maupun sel NK karena IL-12 mempengaruhi populasi sel NK dan 

sel T untuk mensekresikan IFN-γ (Kresno, 2001). Interleukin 12 yang diproduksi 

oleh monosit, makrofag, neutrofil dan DCs (Carra et al., 2000) menginduksi 

differensiasi Th1 (Szabo et al., 2000) yang selanjutnya akan memproduksi IFN-γ. 

Interferon γ yang diproduksi tersebut kemudian akan mengaktivasi makrofag 

untuk membunuh mikroba dan mengawali terjadinya aktivitas sitotoksik sel 

lainnya (Basinski, et al., 2009; Zimmermann et al., 2011). Menurut Ma, et al. 

(1996) dan Kubin, et al. (1994) produksi IL-12 juga diregulasi oleh adanya IFN-γ 

yang pada awalnya distimulasi oleh IL-12 sendiri dengan kata lain terjadi feed 

back positif antara IL-12 dan IFN-γ. 

Secara genetik, Interleukin 12 yang berikatan dengan reseptornya akan 

mengaktivasi tirosin kinase 2 (Tyk2) dan janus kinase 2 (Jak2), hal tersebut 

menyebabkan proses fosforilasi residu tirosin terhadap sinyal transduser dan 
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aktivator transkripsi 3 dan 4 (STAT3 dan STAT4), terjadinya proses fosforilasi 

tirosin bertanggung jawab dalam pembentukan STAT4/STAT4 homodimer dan 

STAT3/STAT4 heterodimer. Kedua dimer tersebut kemudian mengalami 

tranlokasi ke dalam nukleus dan berikatan dengan promotor gen IFN-γ 

(Thierfelder et al., 1996). Aktivasi promotor pada gen IFN-γ tersebut 

mengakibatkan sintesis protein yang mengekspresi IFN-γ.   

Terjadinya reaksi cascade dalam sistem imun yang distimulasi oleh β-

glucan sehingga diproduksi IL-12 dan IFN-γ akan meningkatkan sistem imun 

tubuh terhadap berbagai penyakit yang disebabkan oleh berbagai jenis bakteri 

patogen khususnya bakteri M. tuberculosis. Untuk itu perlu dilakukan uji kadar 

IL-12 dan IFN-γ dalam darah yang telah terinfeksi bakteri M. tuberculosis dan 

telah diberi perlakuan dengan memberi PSK dari ekstrak jamur C. versicolor. 

Dalam hal ini IL-12 dan IFN-γ digunakan sebagai indikator kekuatan imun dalam 

tubuh. Pada respons primer diperlukan waktu beberapa hari sebelum antibodi 

ditemukan dalam darah. Pada respons sekunder, kadar antibodi dalam darah 

meningkat tajam dan mencapai kadar maksimum yang jauh lebih tinggi dibanding 

dengan respons primer. Hal ini disebabkan adanya ekspansi sel memori 

(Baratawidjaja, 2006).  

Seiring dengan semakin berkembangnya pemahaman mengenai respons 

imun tubuh dalam menghadapi infeksi, semakin berkembang pula penelitian 

mengenai komponen yang dapat mempengaruhi respons imun tersebut. Adanya 

pengetahuan mengenai bagaimana sel berkomunikasi memungkinkan kita untuk 

mengembangkan cara memanipulasi jalur komunikasi tersebut (Sjahrurachman et 
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al., 2004) sehingga dapat dilakukan penghambatan maupun induksi unsur-unsur 

tertentu yang memiliki peranan penting dalam proses pertahanan tubuh. 

 Secara teori, PSK dari C. versicolor dapat meningkatkan kadar IL-12 dan 

IFN-γ dalam darah sehingga kekebalan tubuh dapat meningkat seiring dengan 

meningkatnya kadar IL-12 dan IFN-γ. Jika hal tersebut terbukti maka ekstrak C. 

versicolor dapat digunakan sebagai imunostimulator alami untuk menghambat 

perkembangan M. tuberculosis dan menurunkan angka penderita penyakit TB 

aktif yang diperkirakan telah mencapai angka 1,9 milyar manusia dan dapat 

mencegah penularannya karena hanya penderita TB aktif yang dapat menularkan 

penyakit yang menjadi ancaman global tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, rumusan masalah yang 

dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. apakah perbedaan waktu pemberian PSK dari C. versicolor dapat 

mempengaruhi kadar IL-12 dalam serum darah mencit yang telah dipapar 

M. tuberculosis? 

2. apakah perbedaan waktu pemberian PSK dari C. versicolor dapat 

mempengaruhi kadar IFN-γ dalam serum darah mencit yang telah dipapar 

M. tuberculosis? 
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1.3 Asumsi Penelitian 

 Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa PSK dari C. versicolor 

mengandung bahan aktif β-glucan yang dapat berhubungan dengan reseptor utama 

sistem imun yaitu Dectin-1, Toll Like Receptor-2/6 (TLR-2/6) dan Complement 

Receptor 3 (CR3), Ikatan β-glucan dengan ketiga reseptor tersebut akan 

mengaktivasi sel target yang meliputi makrofag, neutrofil, monosit, sel NK dan 

DCs sehingga dapat meningkatkan respons imun tubuh yang ditandai dengan 

meningkatnya kadar IL-12, peningkatan kadar IL-12 dalam darah akan memacu 

differensiasi Th1 yang kemudian menginduksi diproduksinya IFN-γ sehingga 

dapat digunakan sebagai imunostimulator alami untuk menekan 

perkembangbiakan M. tuberculosis yang mekanisme infeksinya bergantung pada 

kekuatan sistem imun tubuh, jika sistem imun bekerja dengan baik maka bakteri 

penyebab TB tersebut tidak akan aktif menginfeksi.  

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

1.4.1 Hipotesis kerja 

 Jika PSK dari C. versicolor mengandung β-glucan yang bekerja sebagai 

imunostimulator maka perbedaan waktu pemberian PSK pada mencit yang telah 

dipapar M. tuberculosis dapat menimbulkan respons imun dengan meningkatkan 

kadar IL-12 dan IFN-γ dalam serum darah. 
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1.4.2 Hipotesis statistik 

1. H0: tidak ada pengaruh perbedaan waktu pemberian PSK dari C. versicolor 

terhadap kadar IL-12 dalam serum darah mencit yang telah dipapar dengan 

M. tuberculosis. 

   H1: ada pengaruh perbedaan waktu pemberian PSK dari C. versicolor terhadap 

kadar IL-12 dalam serum darah mencit yang telah dipapar dengan M. 

tuberculosis. 

2. H0: tidak ada pengaruh perbedaan waktu pemberian PSK dari C. versicolor 

terhadap kadar IFN-γ dalam serum darah mencit yang telah dipapar dengan 

M. tuberculosis. 

H1: ada pengaruh perbedaan waktu pemberian PSK jamur C. versicolor 

terhadap kadar IFN-γ dalam serum darah mencit yang telah dipapar dengan 

M. tuberculosis. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk: 

1. mengetahui pengaruh perbedaan waktu pemberian PSK dari C. versicolor 

terhadap kadar IL-12 dalam serum darah mencit yang telah dipapar M. 

tuberculosis. 

2. mengetahui pengaruh perbedaan waktu pemberian PSK dari C. versicolor 

terhadap kadar IFN-γ dalam serum darah mencit yang dipapar M. 

tuberculosis. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih 

tentang khasiat dari PSK yang diambil dari ekstraksi jamur C. versicolor sebagai 

imunostimulator alami untuk meningkatkan kekuatan respons imun pada mencit 

yang telah dipapar M. tuberculosis khususnya pada peningkatan kadar IL-12 dan 

IFN-γ dalam serum darah. Peningkatan kadar IL-12 dan IFN-γ ini diharapkan 

dapat mengatasi infeksi oleh bakteri patogen sehingga dapat meminimalisir 

gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh bakteri tersebut. Hasil penelitian ini 

juga diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan medis terutama dalam bidang 

pengobatan. 
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