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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Permasalahan 

Tuberkulosis adalah pembunuh terbesar kedua di dunia setelah HIV/AIDS 

yang disebabkan oleh agen Mycobacterium tuberculosis, sebagian besar bakteri 

tuberkulosis menyerang paru. Tuberkulosis tersebar dari orang ke orang melalui 

udara. Saat orang yang menderita tuberkulosis paru terbatuk, bersin atau meludah, 

maka bakteri tuberkulosis telah menyebar ke lingkungan (WHO, 2014). Menurut 

Monthly Index of Medical Specialities (2009), selain paru-paru, tuberkulosis 

dapat menyerang sistem limfatik, organ tubuh lain, atau tulang. Bila penderita 

tidak menerima pengobatan yang sesuai dapat mengalami penurunan daya tahan 

tubuh sehingga terjadi kondisi dimana tubuh tidak mampu melawan bakteri yang 

terdapat di dalam tubuh. Depkes RI (2006) menyebutkan bahwa pengobatan 

tuberkulosis bertujuan untuk menyembuhkan pasien, mencegah kematian, 

mencegah kekambuhan, memutus rantai penularan dan mencegah terjadinya 

resistensi bakteri terhadap obat anti tuberkulosis.  

Pada seluruh penyakit seperti infeksi, virulen, dan patogen dapat 

menimbulkan respon imun non-spesifik maupun spesifik dari inang. Sistem imun 

mencakup beberapa mekanisme pertahanan yang berbeda untuk melawan patogen. 

Garis pertahanan pertama dilindungi oleh imunitas non-spesifik, meliputi fagosit, 

T cell receptor (TCR), sel T γδ
+
, sel Natural Killer (NK), sel mast, neutrofil, dan 

eosinofil, serta sitokin sebagai komponen tambahan antara lain interferon (IFN), 

interleukin (IL)-1, IL-6, IL-12, IL-18 dan faktor nekrosis tumor (TNF)-α (D’Elios 

et al., 2011). 
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Sitokin berfungsi sebagai regulator utama dalam kegiatan sistem 

pertahanan tubuh, misalnya dalam perkembangan respon terhadap serangan 

antigen eksogen dan endogen, dan perbaikan homeostasis. Sitokin tidak hanya 

menghubungkan respon inang terhadap serangan mikroorganisme, tumor dan 

trauma, tetapi juga memelihara kapasitas ketahanan dalam menghadapi berbagai 

patogen di lingkungan (Subowo, 2009). Interleukin merupakan kelompok sitokin 

yang disintesis oleh limfosit, monosit, dan sel-sel lain yang membantu 

pertumbuhan sel T, sel B, dan sel punca hematopoietik (Cruse dan Lewis, 2004). 

Interleukin-4 sebagian besar diproduksi oleh subpopulasi sel T teraktivasi (Th2) 

yang merupakan sel helper untuk sel B. Subpopulasi lain yaitu Th1  juga 

memproduksi IL-4 namun dalam jumlah yang sedikit (Ibeigaufts, 2014).  

Menurut Fulton et al. (1996), Mycobacterium tuberculosis adalah bakteri 

intraseluler yang potensial dalam menginduksi diproduksinya interleukin-12    

(IL-12). Subowo (2009) menyatakan bahwa sekresi IL-12 kemudian mampu 

menginduksi diferensiasi sel Th0 menjadi Th1 dan Th2. Pada sel Th1 mampu 

mensekresikan interferon-γ yang mampu untuk menginduksi proliferasi sel B 

sedangkan sel Th2 mensekresikan IL-4 dan 1L-5. 

North (1998), dalam Ma’at (2009), berpendapat bahwa telah diketahui  

interleukin-4 (IL-4) menekan produksi interferon-γ dan aktivitas makrofag. 

Mencit yang dipapar dengan Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) dapat 

menyebabkan peningkatan produksi IL-4 karena berhubungan dengan 

progresivitas dan reaktivasi infeksi laten. Ekspresi berlebihan dari IL-4 dapat 

mengintensifkan kerusakan jaringan. Sebaliknya penekanan produksi IL-4 dapat 

meningkatkan imunitas seluler dan meningkatkan suseptibilitas terhadap M. 
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tuberculosis. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Siawaya et al. (2008) yang 

menyatakan bahwa penekanan produksi IL-4 merupakan salah satu pengobatan 

dalam penyembuhan tuberkulosis karena mampu merestorasi sistem imun. 

Salah satu organ yang bertanggung jawab terhadap pertahanan tubuh 

adalah limpa. Limpa merupakan salah satu bagian dari jaringan limfoid. Dalam 

limpa terdapat struktur germinal center yang merupakan tempat berkumpulnya 

limfosit B. Pada limpa, limfosit mengenal fragmen antigen non-self yang 

dipresentasikan makrofag, sel dendritik, dan fagosit (Subowo, 2009). Presentasi 

fragmen antigen non-self diikuti oleh sekresi IL-12 dan IL-18 yang kemudian 

menstimulasi sel T menghasilkan interferon-γ. Adanya interferon-γ akan 

mengakibatkan proliferasi sel B yang ada di germinal center (Campbell, 2004). 

Kemampuan untuk memicu aktivasi sel B dimiliki oleh IL-4 (Subowo, 2009). 

Proliferasi sel B tersebut akan meningkatkan diameter germinal center (Bellanti, 

2011). Andoh et al. (2000) menyatakan bahwa peningkatan germinal center 

disertai dengan respon antibodi spesifik dari sel Th1. Sebagai tambahan menurut 

Mosser (2003), dengan keberadaan interleukin-12 (IL-12) sebagai sitokin 

proinflamator dapat mengaktivasi makrofag untuk bekerja secara maksimal dalam 

mengeliminasi bakteri intrasel dengan jalan induksi NO dan apoptosis. 

Jamur telah menjadi bahan pengobatan tradisional di daerah oriental (Ooi 

dan Liu, 1999). Salah satu jamur yang telah menarik perhatian banyak orang 

untuk menelitinya lebih jauh adalah Coriolus versicolor. Dua zat yang dapat 

diekstraksi dari jamur tersebut yaitu polisakarida krestin (PSK) dan polisakarida-

peptida (PSP) (Chan et al., 2009). Wahyuningsih et al. (2010), menyatakan bahwa 

polisakarida krestin (PSK) dapat meningkatkan jumlah sel imunokompeten, dapat 
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memulihkan serta menguatkan fungsi respon imun non-spesifik, dan dapat 

memulihkan serta menguatkan respon imun spesifik yang telah terinfeksi 

Mycobacterium tuberculosis. Chan et al. (2009) menyebutkan bahwa β-glucan 

adalah salah satu dari bentuk penyusun dari polisakarida yang ditemukan di dalam 

dinding sel bakteri dan jamur. 

Beta-glucan merupakan imunomodulator yang poten dengan efek baik 

pada respon imun spesifik maupun non-spesifik. Kemampuan dari sistem imun 

untuk segera mengenali dan merespon pada patogen yang menginvasi merupakan 

hal yang penting untuk mengontrol infeksi. Dectin-1 merupakan protein reseptor 

transmembran tipe II yang mengikat β-1,3 dan β-1,6 glucan dapat menginisiasi 

dan meregulasi respon imun non-spesifik. Dectin-1 mengenali β-glucan yang 

terdapat pada dinding bakteri dan jamur karena β-glucan ini tidak ditemui pada sel 

manusia sehingga dapat memicu keefektifan respon imun termasuk fagositosis 

dan memproduksi faktor proinflamator, yang akhirnya mampu mengeliminasi 

agen infeksi (Chan et al., 2009). Sedangkan menurut Ramberg et al., (2010), β-1,3 

dan β-1,6 glucan memiliki kemampuan untuk menekan IL-4, IL-5, dan eosinofil. 

Imunomodulator adalah bahan-bahan yang dapat mengembalikan fungsi 

respon imun yang terganggu dari berbagai komponen sistem imun 

(imunorestorasi), memperbaiki dan memperkuat respon imun dengan 

menggunakan bahan yang merangsang sistem imun (imunostimulant) atau 

menekan respon imun yang fungsinya berlebihan (imunosupressi) (Baratawidjaja, 

2006). 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh waktu pemberian polisakarida krestin 
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dari Coriolus versicolor terhadap konsentrasi IL-4 dan diameter germinal center 

limpa pada Mus musculus yang terpapar Mycobacterium tuberculosis. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruh waktu pemberian polisakarida krestin dari 

Coriolus versicolor terhadap konsentrasi IL-4 pada Mus musculus yang 

terpapar Mycobacterium tuberculosis? 

2. Apakah ada pengaruh waktu pemberian polisakarida krestin dari 

Coriolus versicolor terhadap diameter germinal center limpa pada    

Mus musculus yang terpapar Mycobacterium tuberculosis? 

1.3  Asumsi Penelitian 

Polisakarida krestin (PSK) merupakan ekstrak dari Coriolus versicolor 

yang berfungsi sebagai imunomodulator yang mengandung β-glucan yang 

berpotensi menekan sekresi interleukin-4 (IL-4). Beta-glucan memiliki 

kemampuan yang membuat sistem imun mudah untuk mengenali dan merespon 

pada patogen yang menginvasi tubuh dengan dectin-1 sebagai protein reseptor 

dalam menginisiasi dan meregulasi respon imun non-spesifik yaitu fagositosis. 

Zwitter ion milik β-glucan mampu mengaktivasikan sel T CD4+
 
melalui MHC 

kelas II jalur endoktik yang memproduksi sitokin proinflamator dari sel Th1. 

Sekresi sitokin proinflamator dari Th1 dapat menekan sekresi IL-4 sehingga 

mampu mengeliminasi agen infeksi. Germinal center yang terdapat pada limpa 

terlibat dalam perkembangan fungsional sel B yang diinduksi oleh intereron-γ 

sehingga dapat membantu dalam proliferasi sel B yang menyebabkan peningkatan 
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germinal center akibat paparan Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis). 

Dari uraian tersebut dapat diasumsikan bahwa dengan waktu pemberian PSK 

dapat mempengaruhi konsentrasi IL-4 dan mempengaruhi diameter germinal 

center limpa pada Mus musculus yang terpapar M. tuberculosis. 

1.4  Hipotesis Penelitian 

1.4.1  Hipotesis kerja 

1. Jika pemberian polisakarida krestin dari C. versicolor dengan waktu 

pemberian yang berbeda, maka akan berpengaruh terhadap konsentrasi  

IL-4 pada M. musculus yang terpapar M. tuberculosis. 

2. Jika pemberian polisakarida krestin dari C. versicolor dengan waktu 

pemberian yang berbeda, maka akan berpengaruh terhadap diameter 

germinal center limpa pada M. musculus yang terpapar M. tuberculosis. 

1.4.2 Hipotesis statistik 

H0(1):  Pemberian polisakarida krestin dari C. versicolor dengan waktu 

pemberian yang berbeda tidak berpengaruh terhadap konsentrasi 

IL-4 pada M. musculus yang terpapar M. tuberculosis. 

H1(1):  Pemberian polisakarida krestin dari C. versicolor dengan waktu 

penberian yang berbeda berpengaruh terhadap konsentrasi IL-4 

pada M. musculus yang terpapar M. tuberculosis. 

H0(2):  Pemberian polisakarida krestin dari C. versicolor dengan waktu 

pemberian yang berbeda tidak berpengaruh terhadap diameter 

germinal center limpa pada M. musculus yang terpapar                

M. tuberculosis. 
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H1(2):  Pemberian polisakarida krestin dari C. versicolor dengan waktu 

pemberian yang berbeda berpengaruh terhadap diameter germinal 

center limpa pada M. musculus yang terpapar M. tuberculosis. 

1.5  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh waktu pemberian polisakarida krestin dari              

C. versicolor terhadap konsentrasi IL-4 pada M. musculus yang terpapar 

M. tuberculosis. 

2. Mengetahui pengaruh waktu pemberian polisakarida krestin dari              

C. versicolor terhadap diameter germinal center limpa pada M. musculus 

yang terpapar M. tuberculosis. 

1.6 Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi C. versicolor 

yang berpotensi sebagai imunomodulator pada pengobatan tuberkulosis. 
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