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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Paru-paru adalah salah satu target patologis utama dari banyak bakteri dan 

virus. Tingkat keparahan penyakit akibat infeksi tersebut diantanya menyebabkan 

kegagalan napas.  Kegagalan napas ini telah disebutkan sebagai Acute Respiratory 

Distress Syndrome (ARDS) sejak 50 tahun yang lalu. Penyakit ini telah diakui 

secara luas sebagai masalah klinis utama di seluruh dunia, membawa morbiditas, 

dan beban kematian (Confalonieri dkk., 2017). Penyakit ini berkembang menjadi 

edema paru yang diinisiasi oleh beberapa penyakit, diantaranya penyakit paru 

seperti pneumonia dan aspirasi, juga penyakit non-paru seperti sepsis, pankreatis, 

maupun trauma.  

Dalam sebuah penelitian internasional yang melibatkan 29.144 pasien, 10% dari 

semua pasien yang dirawat di unit perawatan intensif (ICU) dan 23% pasien yang 

menggunakan ventilasi mekanik menderita ARDS. Mortalitas pada subkelompok 

pasien dengan ARDS berat adalah 46% (Rogers dkk., 2019; Thompson dkk., 2017). 

Amin dkk. (2016) menyebutkan bahwa pada negara-negara berkembang seperti 

Indonesia, tingkat kelangsungan hidup dari ARDS masih sedang bahkan rendah 

yang mungkin disebabkan oleh ARDS yang kurang terdiagnosis oleh sebagian 

dokter, terkendalanya akses ke rumah sakit, dan kurangnya fasilitas yang memadai. 

Pasien yang bertahan dari gangguan ini berisiko tinggi mengalami penurunan 

kognitif, depresi, gangguan stres pascatrauma, dan kelemahan otot rangka yang 

persisten.  

Penyakit ARDS sendiri merupakan penyebab umum kematian dengan angka 

kematian sekitar 30–50% (Potere dkk., 2020). Temuan otopsi dan radiografi pada 

pasien ARDS menunjukkan peradangan paru akut yang ditandai dengan kerusakan 

alveolar difus, infiltrasi leukosit, disfungsi penghalang endotel paru oleh edema 

jaringan, terbentuknya membrane proliferasi fibroblast berlebih, dan cedera 

jaringan akibat kerusakan dinding alveolar. 

Pada ARDS, perkembangan penyakit terjadi melalui tiga fase histopatologi, 

yaitu eksudatif, proliferatif, dan fibrotik. Tahap awal ditandai dengan produksi 
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besar sitokin inflamasi yang meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, 

kelumpuhan pembuluh darah, kerusakan endotel yang parah, syok hipovolemik, 

trombosis, dan menyebabkan kegagalan multiorgan bahkan kematian (Bektas dkk., 

2020; Mitchell, 2020). Tumour necrosis factor α (TNF-α), interleukin-6 (IL-6), IL-

1β yang menjadi mediator utama inflamasi diproduksi dalam jumlah yang berlebih. 

Sitokin TNF-α adalah sitokin yang terlibat dalam adhesi dan aktivasi neutrofil dan 

makrofag, serta koagulasi dan pembentukan edema, terutama selama peristiwa 

radang paru akut. Rogers dkk. (2019) melaporkan bahwa sitokin IL-18 meningkat 

pada ARDS pasien sakit kritis yang berkorelasi dengan keparahan penyakit dan 

prediksi mortalitas ICU. Sitokin IL-18 dianggap sebagai faktor promotor yang 

dapat diandalkan untuk cedera paru akut (Dolinay dkk., 2012; Dong dkk., 2019). 

Berdasarkan data-data tersebut, sitokin memainkan peran penting dalam 

perkembangan ARDS.   

Belakangan ini, ARDS juga ditemukan pada pasien Coronavirus Disease-2019 

(COVID-19) yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Virus yang muncul pertama kali di kota Wuhan, 

Cina pada November 2019 itu telah tersebar di 220 negara dengan 63 juta kasus dan 

jumlah kematian sebesar 1,4 juta jiwa (1 Desember 2020) (Du dkk., 2020; 

Worldometer, 2020). Virus RNA berantai tunggal dan berselubung (envelope) 

dengan ciri khas protein spike pada permukaannya ini diduga berasal dari hewan 

(zoonosis) dan dilaporkan dapat menular antar manusia melalui kontak langsung 

maupun tidak langsung, persebaran virus dari pasien simtomatik dan asimtomatik 

hingga tetesan aerosol (Barton dkk., 2020; Guo dkk., 2020; Hu dkk., 2021). 

Coronavirus meningkatkan stres oksidatif yang mendorong kerusakan sel, produksi 

sitokin dan aktivasi sel imun secara masif (badai sitokin), trombosis, dan akhirnya 

mengakibatkan kegagalan organ (Boretti & Banik, 2020; Mehta dkk., 2020; Teijaro 

dkk., 2014).  

Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (2020) melaporkan 

hasil dari pemeriksaan histologis sampel paru-paru pasien yang meninggal akibat 

COVID-19, dimana pasien tersebut telah mengalami ARDS dengan tanda 

deskuamasi dari pneumosit dan adanya infiltrat inflamasi mononuklear interstitial 

berupa limfosit. Beberapa laporan mengenai pasien COVID-19 mengatakan bahwa 
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15-17% pasien rawat inap menderita ARDS bahkan ada kasus pasies yang 

meninggal (Chen dkk., 2020; Hu dkk., 2021). Waktu rata-rata kejadian ARDS 

adalah sekitar 9 hari sejak awal infeksi COVID-19 parah dan pasien dengan ARDS 

meninggal rata-rata 20 hari setelah timbulnya gejala atau sekitar 9-11 hari setelah 

masuk ICU. Angka kematian akibat ARDS meningkat hingga 80% pada pasien 

COVID-19 (Potere dkk., 2020). 

Penelitian mengenai respons inflamasi pada ARDS telah banyak dilakukan 

dengan menggunakan hewan model yang dikondisikan mengalami ARDS. 

Terdapat beberapa model yang dapat digunakan, salah satunya adalah cedera paru-

paru yang disebabkan oleh penyebaran bakteri atau endotoksin karena diperumit 

oleh infeksi sekunder, reaksi antibodi, dan respons disregulasi terkait dengan studi 

bukti konsep yang cepat (Cleary dkk., 2020). Hewan tikus telah sering digunakan 

dengan penginduksian lipopolisakarida (LPS) sebagai model ARDS. Stimulasi LPS 

adalah model standar untuk menginduksi ARDS eksperimental.  

Lipopolisakarida terdapat pada bakteri gram negatif yang dikenal sebagai 

penginduksi mikroba utama yang menyebabkan proses inflamasi dan bertanggung 

jawab atas respons imun bawaan yang kuat pada onset ARDS (Rahimi dkk., 2019). 

Lipopolisakarida telah dibuktikan dapat menyebabkan inflamasi paru seperti 

ARDS, yang terjadi setelah 4–48 jam paparan patogen (Thangavel dkk., 2015). 

Pooladanda dkk. (2020) mengemukakan bahwa model tikus ARDS yang diinduksi 

LPS dapat meningkatkan sitokin proinflamasi. Hal ini terkait dengan kemampuan 

lipopolisakarida untuk mengaktifkan nuclear factor kappa b (NF-κB), faktor 

transkripsi yang memainkan peran kunci dalam modulasi respons inflamasi dan 

imun (Azizoğlu dkk., 2020; Mittal dan Sanyal, 2011). Makrofag yang diaktifkan 

oleh LPS dapat menghasilkan mediator inflamasi seperti TNF-α, prostaglandin E2 

(PGE2), IL-1β, dan IL-6, yang berperan peran penting dalam kondisi inflamasi dan 

akan mengaktivasi pelepasan sel limfosit (Cheung dkk., 2013; Prasetyaningrum 

dkk., 2018).  

Prioritas pertama dalam perawatan pasien ARDS adalah identifikasi dan 

pengobatan penyebab yang mendasarinya. Terapi suportif untuk ARDS difokuskan 

untuk membatasi cedera paru lebih lanjut. Tidak ada terapi farmakologis spesifik 

yang terbukti efektif untuk ARDS berdasarkan hasil uji klinis acak. Beberapa obat, 
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termasuk oksida nitrat, heparin, protein C aktif, ketoconazole, dan ibuprofen telah 

diselidiki, tetapi tidak ada yang terbukti meningkatkan hasil pasien (Boyle dkk., 

2013). Bakhtiar dan Maranatha (2018) telah menyimpulkan bahwa memanipulasi 

diet dapat memulihkan sistem imun dan menambah tingkat keberhasilan terapi pada 

penyakit inflamasi, seperti sepsis dan ARDS. Hal tersebut dapat dicapai dengan 

pemberian bahan yang mengandung antioksidan. Studi acak yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa modifikasi pada nutrisi enteral dengan bermacam-macam 

antioksidan pada pasien dengan ARDS dapat membantu perbaikan oksigenasi, 

mencegah penetrasi neutrofil berlebih pada alveolar, mempersingkat lama 

perawatan, dan menurunkan kebutuhan ventilasi mekanik dibandingkan dengan 

nutrisi enteral kontrol.  

Menekan peradangan paru yang berkepanjangan dan/atau kronis pada pasien 

ARDS menjadi kunci penyembuhan penyakit tersebut (Rahimi dkk., 2019). 

Pengobatannya dapat menggunakan tumbuhan yang telah digunakan sejak zaman 

dahulu. Tumbuhan dapat berperan sebagai immunomodulator, yaitu sebagai 

substansi yang dapat menstimulasi, mensupresi, atau memodulasi berbagai elemen 

dalam sistem imun baik sistem imun bawaan maupun sistem imun adaptif (Lestari, 

2020). Dari berbagai penelitian ditemukan bahwa herbal mampu mempengaruhi 

sel-sel dalam sistem imun, produksi antibodi dan sitokin, juga berperan dalam 

apoptosis sel, penyakit autoimun dan sebagainya.  

Salah satu zat alami pada tumbuhan yang paling menjanjikan melawan 

peradangan kronis adalah polifenol. Peran utama polifenol berkaitan dengan sifat 

antioksidannya dengan menurunkan stress oksidatif yang dapat mencegah 

terjadinya inflamasi berkepanjangan. Polifenol yang banyak ditemukan dalam teh 

hijau (Camellia sinensis) telah terbukti memiliki aktivitas antiinflamasi dalam 

menekan sintesis mediator pro-inflamasi (Novilla dkk., 2017). Theasinensis, 

polifenol lain dalam teh hijau, dianggap berpotensi menghambat ekspresi 

cyclooxygenase-2 (COX-2) dalam sel-sel makrofag (RAW 264.7) pada tikus yang 

diinduksi LPS (Hisanaga dkk., 2014). Epigalokatekin galat (epigallocatechin 

gallate, EGCG), yang banyak ditemukan dalam teh hijau, juga memiliki aktivitas 

antiinflamasi melalui kemampuannya untuk mengais nitrit oksida (NO) (Nagai 

dkk., 2003). Beberapa penelitian sebelumnya juga telah melaporkan bahwa EGCG 
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memiliki efek menguntungkan pada peradangan dan kanker, meningkatkan 

kapasitas antioksidan plasma manusia, dan menghambat kemotaksis neutrofil yang 

diinduksi kemokin secara in vitro (Bae dkk., 2010). Epigalokatekin galat juga 

terbukti menyebabkan gangguan membran irreversible pada bakteri gram-negatif 

(Araghizadeh dkk., 2013).  

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian yang telah disebutkan, ekstrak teh hijau 

(green tea extract, GTE) memiliki potensi sebagai antiinflamasi. Namun belum ada 

penelitian antiinflamasi pada EGT terhadap ARDS. Oleh karena itu, dilakukan 

penelitian mengenai aktivitas antiinflamasi dari GTE pada tikus yang diinduksi LPS 

sebagai model ARDS. Respons inflamasi yang diteliti meliputi TNF-α dan IL-18 

pada serum darah dan jaringan paru-paru dari tikus yang telah dikondisikan ARDS, 

dimana kedua sitokin tersebut ditemukan pada kasus ARDS dalam jumlah yang 

tinggi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu upaya 

untuk menanggulangi efek ARDS dengan bahan metabolit tumbuhan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana aktivitas antiinflamasi ekstrak teh hijau (Camellia 

sinensis) pada tikus model ARDS yang diinduksi lipopolisakarida?” 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dikemukakan beberapa pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1) Berapa kadar TNF-α pada serum darah dan jaringan paru-paru tikus model 

ARDS yang diinduksi lipopolisakarida dengan pemberian GTE? 

2) Berapa kadar IL-18 pada serum darah dan jaringan paru-paru tikus model 

ARDS yang diinduksi lipopolisakarida dengan pemberian GTE? 

 

 

 



6 

 

Rizka Amelia Putdayani, 2021 
AKTIVITAS ANTIINFLAMASI EKSTRAK TEH HIJAU (Camellia sinensis) PADA TIKUS MODEL Acute 
Respiratory Distress Syndrome YANG DIINDUKSI LIPOPOLISAKARIDA 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian berfokus pada hal yang diharapkan, maka terdapat beberapa 

batasan masalah meliputi:   

1) Bagian tumbuhan yang digunakan adalah daun teh hijau (C. sinensis) 

2) Ekstraksi daun teh hijau dilakukan dengan cara maserasi menggunakan 

pelarut etanol 70%. 

3) Dosis ekstrak yang digunakan yaitu 50, 400, 800 mg/kg bobot badan tikus 

yang diberikan secara gavage selama 28 hari sebelum tikus diinduksi LPS 

dan 14 hari setelah diinduksi LPS. 

4) Tikus model ARDS yang digunakan adalah tikus jantan Sparague Dawley 

berumur enam minggu yang diinduksi LPS. 

5) Dosis lipopolisakarida yang digunakan sebesar 5 μg/g BB yang diberikan 

satu kali dengan cara injeksi intratrakea setelah 28 hari pemberian GTE. 

6) Sampel yang diamati berasal dari serum darah dan jaringan paru-paru. 

7) Kadar sitokin yang diamati adalah TNF-α dan IL-18 melalui uji ELISA 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas 

antiinflamasi GTE pada tikus model ARDS yang diinduksi lipopolisakarida. 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1) Mengetahui kadar TNF-α pada serum darah dan jaringan paru-paru tikus 

model ARDS yang diinduksi lipopolisakarida dan pemberian GTE. 

2) Mengetahui kadar IL-18 pada serum darah dan jaringan paru-paru tikus 

model ARDS yang diinduksi lipopolisakarida dan pemberian GTE. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1) Menambah khasanah keilmuan tentang aktivitas antiinflamasi dari GTE 

terhadap respons inflamasi dari tikus model ARDS yang diinduksi LPS  

2) Memberikan informasi mengenai aktivitas antiinflamasi dari GTE terhadap 

respons inflamasi dari tikus model ARDS yang diinduksi LPS yang dapat 

dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 
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3) Diproduksinya obat tradisional atau suplemen berbahan dasar GTE untuk 

meminimalkan efek yang ditimbulkan akibat ARDS 

 

1.7 Struktur Organisasi 

Secara umum, gambaran tentang isi dari skripsi ini dapat dilihat dalam struktur 

organisasi penulisan skripsi berikut ini. 

1) Bab I Pendahuluan  

Bab pendahuluan merupakan awalan yang berisi penjelasan mengenai latar 

belakang pelaksanaan penelitian ini yang dilengkapi dengan rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dari penelitian, dan manfaat penelitian. 

Aktivitas antiinflamasi ekstrak teh hiujau (Camellia sinensis) pada tikus 

model ARDS perlu diuji sebagai studi awal dalam menemukan solusi dalam 

meminimalisir ARDS pada pasien COVID-19. 

2) Bab II Kajian Pustaka  

Bab II berisi penjelasan mengenai topik-topik permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini. Penulisan bab ini didasarkan pada teori-teori dan hasil 

penelitian sebelumnya yang relevan. Adapun topik utama yang dipaparkan 

dalam bab ini adalah potensi teh hijau sebagai agen antiinflamasi, Acute 

Respiratory Distress Syndrome, inflamasi dan mekanismenya, serta 

lipopolisakarida.  

3) Bab III Metode Penelitian  

Bab III memaparkan jenis dan desain penelitian yang digunakan, tempat dan 

waktu penelitian, alat dan bahan penelitian, prosedur penelitian yang terdiri 

dari ekstrasi teh hijau, perlakuan hewan, pengambilan sampel, uji ELISA, 

hingga analisis data dan dilengkapi dengan alur penelitian yang 

menggambarkan secara singkat proses pelaksanaan dari penelitian ini.  

4) Bab IV Temuan dan Pembahasan  

Bab IV memaparkan hasil temuan berupa data yang telah diolah dan 

dianalisis lalu dituangkan dalam format grafik, tabel dan gambar berkenaan 

dengan berat badan tikus dan hasil uji ELISA dari sampel serum darah dan 

jaringan paru-paru. Hasil temuan kemudian dibahas dengan mengaitkan 

pada teori-teori yang dikemukakan pada bab II. 
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5) Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi 

Bab V yang terdiri dari simpulan, implikasi dan rekomendasi merupakan 

penjelasan singkat dari inti penafsiran peneliti terhadap hasil penelitian 

dengan ditambahkannya beberapa hal penting untuk pertimbangan dalam 

melengkapi topik penelitian di masa mendatang. 

 


