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PENGARUH SUPLEMENTASI PROBIOTIK DAN VITAMIN B1, B6, B12 
TERHADAP PERUBAHAN KADAR IFN-γ DAN IL-17 PADA PASIEN 

TUBERKULOSIS DENGAN OBAT ANTI TUBERKULOSIS KATEGORI 1 
 
 

 Imunitas selular memiliki peran utama dalam perkembangan suatu penyakit, 
adanya paparan bakteri Mycobacterium tuberculosis menyebabkan penyakit tuberkulosis 
menjadi lebih aktif. Sitokin yang memiliki kontribusi penting dalam melindungi diri dari 
patogen intraselular yaitu IFN-γ, sementara IL-17 selain dibutuhkan untuk mempercepat 
pengeluaran IFN-γ menuju ke bagian inflamasi, juga berperan menstimulasi 
granulopoiesis, merekrut dan mengaktivasi neutrophil. Penelitian sebelumnya 
menunjukkan bahwa efek samping dari gastrointestinal akibat penggunaan antibiotik dapat 
dinetralisir oleh probiotik sebagai natural substance. Probiotik memiliki potensi sebagai 
imunomodulator melalui peningkatan permeabilitas usus, pengentasan respon inflamasi 
sehingga dapat menurunkan resiko infeksi dan vitamin B dapat mempengaruhi respon 
imun melalui neutrofil, sel NK dan makrofag 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh suplementasi probiotik (multi 
strain) dan vitamin B terhadap perubahan kadar IFN-γ dan IL-17 pada pasien tuberkulosis 
yang mendapat obat anti tuberkuosis kategori 1. Penelitian ini dilaksanakan selama periode 
Desember 2016 sampai Januari 2017 di RS Universitas Airlangga dan Puskesmas, yang 
mana telah memperoleh surat keterangan kelaikan etik RS Universitas Airlangga Surabaya. 
Pasien yang memenuhi kriteria inklusi diantaranya berusia 18-60 tahun, menggunakan 
OAT kategori 1, tidak menggunakan suplementasi probiotik dan vitamin B sebelumnya, 
mampu makan secara oral/enteral, menandatangani informed consent. Pasien tersebut telah 
dibagi menjadi dua kelompok dengan metode randomisasi. Hasil utama yaitu kadar IFN-γ 
dan IL-17 sebelum pemberian suplementasi, 1 bulan dan 2 bulan setelah pemberian 
suplementasi. Elisa digunakan sebagai metode dalam pengukuran kadar plasma. Hasil 
observasi perbaikan klinis selama fase intensif akan disertakan. 
 Terdapat 22 pasien yang memenuhi kriteria inklusi kemudian dibagi menjadi 2 
kelompok yaitu 11 pasien kelompok OAT dan suplementasi dan 11 pasien kelompok OAT 
dan vitamin B6. Karakter awal pasien pada penelitian ini sama. Hasil penelitian 
menunjukkan perubahan kadar IFN-γ bulan pertama pada kelompok suplementasi dan 
kelompok kontrol cenderung meningkat (p=0,241 vs p=0,445) dan menurun pada bulan 
kedua bagi kelompok suplementasi dibandingkan kontrol (p=0,007 vs p=0,859). 
Sedangkan, kadar IL-17 cenderung menurun pada bulan pertama (p=0.05 vs p=0.182) dan 
bulan kedua (p=0.423 vs p=0.023). Adapun hasil perbaikan klinis setelah akhir fase 
intensif yaitu konversi sputum dahak (9.09% vs 18.18%) dan peningkatan berat badan 
(9.06% vs 5.63%) pada kelompok suplementasi lebih baik dari kontrol. 
 Berdasarkan hasil penelitian pengaruh Suplementasi Probiotik danVitamin B1, B6, 
B12 terhadap perubahan kadar IFN-γ dan IL-17 selama 2 bulan fase intensif  pada 22 
pasien tuberkulosis  dengan obat anti tuberkulosis kategori 1 yang menjalani terapi di 
Rumah Sakit Universitas Airlangga dan enam Puskesmas yang berada di sekitar surabaya, 
maka dapat disimpulkan bahwa pemberian suplementasi probiotik dan vitamin B1, B6 dan 
B12 cenderung meningkatkan kadar IFN-γ pada bulan pertama dan menurunkannya pada 
bulan kedua, sementara kadar IL-17 pada bulan pertama dan bulan kedua cenderung 
menurun 
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