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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Kardiovaskuler  

1. Pengertian  

Penyakit kardiovaskuler merupakan penyebab utama kematian dan 

kesakitan pada periode penyakit degeneratif, dan memberikan prevalensi sebesar 

40% sebagai faktor penyebab kematian. Morbiditas dan mortalitas akibat penyakit 

kardiovaskuler sesungguhnya dipengaruhi oleh adanya transisi epidemiologi 

dimana sebagian besar disebabkan oleh adanya industrialisasi, urbanisasi, dan 

perubahan gaya hidup (Harrison, 2016). 

Penyakit kardiovaskuler adalah penyakit yang disebabkan karena organ 

jantung maupun pembuluh darah mengalami gangguan dan tidak dapat berfungsi 

secara normal sehingga menyebabkan munculnya penyakit seperti penyakit 

jantung koroner, penyakit jantung rematik, penyakit jantung kongenital, stroke, 

dan hipertensi. Penting bagi tenaga kesehatan dan orang awam untuk mempelajari 

konsep penyakit kardiovaskuler, tindakan pencegahan, dan menjaga kesehatan 

jantung (Dinata, Safrita, dan Sastri, 2013). 

2. Faktor risiko penyakit kardiovaskuler  

Terdapat berbagai faktor risiko untuk terjadinya penyakit kardiovaskuler 

yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi (usia, jenis kelamin, dan riwayat 

keluarga) dan faktor risiko yang dapat dimodifikasi (merokok dan obesitas). 

Penyakit kardiovaskuler terjadi karena adanya gangguan pada jantung dan 

pembuluh darah. Penyakit jantung dan stroke merupakan dua penyakit 

kardiovaskuler yang paling banyak dikenal, namun ada juga penyakit 
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kardiovaskuler lainnya (Engelin, Panda, dan Pangemanan, 2017).  Berikut 

beberapa jenis penyakit kardiovaskuler yaitu :  

a. Aterosklerosis 

Aterosklerosis adalah kondisi penebalan dan hilangnya elastisitas dinding 

arteri. Faktor risiko untuk aterosklerosis dapat dibedakan menjadi dua yaitu risiko 

mayor dan minor, kemudian masing – masing risiko dibedakan lagi menjadi risiko 

yang tidak dapat dimodifikasi dan dapat dikendalikan. Faktor risiko mayor yang 

tidak dapat dimodifikasi yaitu pertambahan usia, jenis kelamin laki – laki, riwayat 

keluarga, dan kelainan genetik. Faktor risiko mayor yang dapat dikendalikan yaitu 

hiperlipidemia, hipertensi, merokok, dan diabetes. Faktor risiko minor yang tidak 

dapat dimodifikasi yaitu kegemukan, kurang gerak, stress, dan defisiensi estrogen 

pasca menopause. Faktor risiko minor yang dapat dikendalikan yaitu asupan 

karbohidrat tinggi, lipoprotein, dan asupan lemak tak jenuh (Medyati dkk., 2018). 

b. Penyakit Jantung Koroner (PJK) 

Penyakit Jantung Koroner (PJK) merupakan penyakit kardiovaskuler yang 

memiliki angka morbiditas dan mortalitas tertinggi pada kelompok penyakit tidak 

menular baik di dunia maupun di Indonesia. Penyakit jantung koroner adalah 

penyakit jantung arteri koroner, dimana arteri koroner menyempit atau tersumbat, 

alirah darah ke jantung akan berkurang sehingga menyebabkan kurangnya 

pasokan oksigen ke otot – otot jantung. Ketika penyumbatan di arteri kononer 

menjadi lebih parah, pasien akan merasakan angina (nyeri dada) dan 

menyebabkan kondisi infark miokard yang fatal (umumnya dikenal dengan 

serangan jantung) (Medyati dkk., 2018). 
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c. Stroke  

Stroke atau yang dikenal juga dengan istilah Gangguan Peredaran Darah 

Otak (GPDO), merupakan suatu sindrom yang diakibatkan oleh adanya gangguan 

aliran darah pada salah satu bagian otak yang menimbulkan gangguan fungsional 

otak berupa defisit neurologik atau kelumpuhan saraf. Faktor yang dapat 

menimbulkan stroke dibedakan menjadi faktor risiko yang tidak dapat diubah atau 

tidak dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang dapat diubah atau dapat 

dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak dapat diubah diantaranya peningkatan usia 

dan jenis kelamin laki – laki. Faktor risiko yang dapat diubah antara lain 

hipertensi, diabetes melitus, dan dislipidemia (Dinata, Safrita, dan Sastri, 2013).   

 

B. Interleukin-6 dan Metode Pemeriksaan  

1. Pengertian  

Interleukin-6 (IL-6) termasuk dalam salah satu kelompok sitokin pro-

inflamasi sehingga sitokin ini berpeluang untuk dijadikan indikator menilai 

tingkat inflamasi yang dialami oleh sel endotel pembuluh darah (Yuniarti, 2014). 

IL-6 beredar dalam bentuk multiple glycosylated dengan ukuran bervariasi antara 

22-27 kDa (Siagian, 2018). Peningkatan kadar IL-6 serum dapat menyebabkan 

penurunan regulasi produksi NO dengan menghambat endothelial nitric oxide 

synthase (eNOS) sehingga memfasilitasi pembentukan trombus dan akibatnya 

meningkatkan risiko kejadian penyakit kardiovaskuler. Peningkatan kadar 

penanda inflamasi berhubungan dengan disfungsi endotel dan untuk 

mengidentifikasi pasien dengan kondisi yang lebih parah (Fatiah, Ganie, dan 

Ketaren, 2017).  
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Kadar interleukin-6 meningkat pada pasien dengan obesitas dan resistensi 

insulin serta berkorelasi baik dengan IMT. Interleukin-6 terutama disekresi oleh 

adiposit terutama dari jaringan adiposa visceral, yang menghasilkan dua sampai 

tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan adiposa subkutan. Produksi 

interleukin-6 meningkat oleh jaringan adiposa selama obesitas. Peningkatan asam 

lemak dan interleukin-6 melalui sirkulasi hati menghasilkan peningkatan 

akumulasi lipid hati, hal ini berkontribusi terhadap perkembangan lesi 

aterosklerotik oleh efek parakrin, autokrin, dan endokrin (Fihn dkk., 2014).  

Interleukin-6 merupakan sitokin proinflamasi kuat yang dihasilkan oleh 

beberapa jenis sel, termasuk makrofag yang teraktivasi, sel T, sel endotel, dan sel 

otot polos untuk merangsang respon kekebalan tubuh selama infeksi (Masfufatun 

dkk., 2018), telah diakui sebagai penanda potensial terkait dengan kejadian 

penyakit kardiovaskuler. Selain itu, IL-6 juga mempengaruhi tindakan beragam 

seluler, termasuk efek pada trombosit, endotelium, faktor metabolisme, dan 

koagulasi. Interleukin-6 memainkan peran penting dalam proses ruptur atau erosi 

plak aterosklerotis dan kadar IL-6 serum yang meningkat selama peristiwa ini 

(Fatiah, Ganie, dan Ketaren, 2017). Interleukin-6 merupakan sitokin pleiotropik 

yang memiliki kisaran aktivitas biologi yang luas sehingga tidak spesifik untuk 

menunjukkan parameter penyakit tertentu. Peningkatan kadar IL-6 berkorelasi 

dengan kerusakan jaringan dan inflamasi yang terjadi (Tania dkk., 2014). Secara 

umum IL-6 berhubungan dengan IL-1 dan TNF-α, yang artinya ketiga sitokin ini 

dapat saling berkoordinasi pengeluarannya dari monosit aktif, terutama di daerah 

inflamasi sehingga sering disebut sitokin proinflamasi (proinflammatory-cytokine) 

(Kawiyana, 2014).  
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Menurut Siagian (2018), nilai normal kadar interleukin-6 dalam serum 

adalah < 4 pg/ml. Jika kadar interleukin-6 dalam serum adalah ≥ 4 pg/ml dapat 

dikatakan meningkat. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi suatu proses 

inflamasi. Peningkatan IL-6 juga memiliki efek yang merugikan seperti 

meningkatkan suhu tubuh dan dalam peningkatan kronis IL-6 menyebabkan 

kerusakan jaringan yang ditandai dengan terjadinya proses inflamasi dan 

peningkatan produksi leukosit (Niu dkk., 2012). Kadar IL-6 dalam serum dapat 

meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Pada usia 65- 74 tahun, kadar IL-6 

rata – rata adalah 1,4 pg/ml pada laki – laki dan 1,1 pg/ml pada wanita. Pada usia 

diatas 85 tahun, kadar IL-6 rata – rata pada laki – laki adalah 3,5 pg/ml dan 2,1 

pg/ml pada wanita. Peningkatan kadar IL-6 terkait usia diakibatkan stimulasi 

produksi IL-6 terkait peningkatan jumlah radikal bebas oksigen. Penyebab lainnya 

adalah adanya gangguan regulasi normal pada ekspresi gen yang mengatur 

produksi IL-6 (Kusumaningrum, 2014). 

2. Faktor yang memengaruhi kadar interleukin-6  

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kadar interleukin-6 

didalam tubuh seseorang, antara lain sebagai berikut :  

a. Usia  

Kadar IL-6 dalam serum dapat meningkat seiring dengan bertambahnya 

usia. Pada usia 65- 74 tahun, kadar IL-6 rata – rata adalah 1,4 pg/ml pada laki – 

laki dan 1,1 pg/ml pada wanita. Pada usia diatas 85 tahun, kadar IL-6 rata – rata 

pada laki – laki adalah 3,5 pg/ml dan 2,1 pg/ml pada wanita. Peningkatan kadar 

IL-6 terkait usia diakibatkan stimulasi produksi IL-6 terkait peningkatan jumlah 
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radikal bebas oksigen. Penyebab lainnya adalah adanya gangguan regulasi normal 

pada ekspresi gen yang mengatur produksi IL-6 (Kusumaningrum, 2014). 

b. Jenis kelamin  

Kaitan jenis kelamin dengan kadar IL-6 berawal dari beberapa studi yang 

menunjukkan bahwa penurunan produksi dan kadar hormon steroid dalam 

sirkulasi menyebabkan kondisi pro-inflamasi ringan pada orang tua. Misalnya, 

hormon dehidroepiandosteron (DHEA) dan GHEA sulfat yang memiliki korelasi 

negatif dengan kadar IL-6 dalam serum serta menghambat sekresi IL-6 dari sel 

mononuklear. Dengan demikian, hubungan jenis kelamin dengan kadar IL-6 

berkaitan dengan hormon seks yang diproduksi tubuh. Wanita menopause akan 

mengalami peningkatan kadar IL-6. Pemberian terapi estrogen pada wanita 

menopause akan menurunkan kadar IL-6 di sirkulasi (Chamarthi dkk., 2011). 

c. Merokok 

Merokok dapat memicu produksi IL-6 oleh leukosit. IL-6 memiliki peran 

penting dalam proses sintesis CRP dan protein fase akut lainnya oleh hepar.  IL-6 

juga memiliki karakteristrik yang berbeda dengan sitokin lainnya karena sebagian 

besar berada di sirkulasi (Niu dkk., 2012). 

d. Hipertensi  

IL-6 memiliki peran penting dalam patogenesis hipertensi melalui jalur 

angiotensin II (ANG II) (Chamarthi dkk., 2011).  

e. Diabetes mellitus 

IL-6 yang meningkat merupakan faktor risiko terjadinya DM tipe 2 pada 

orang sehat. IL-6 juga mempengaruhi metabolisme glukosa dalm tubuh dengan 
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menyebabkan peningkatan ambilan glukosa basal dan mengubah sensitivitas 

insulin (Chamarthi dkk., 2011). 

f. Penyakit jantung  

IL-6 memiliki peran dalam patogenesis penyakit jantung koroner dan 

berhubungan erat dengan aterosklerosis. Kadar IL-6 yang tinggi berhubungan 

dengn mortalitas pada pasien dengan sindrom kononer akut (Chamarthi dkk., 

2011). 

3. Metode pemeriksaan interleukin-6  

a. Metode ELISA  

ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) merupakan teknik biokimia 

yang banyak digunakan di bidang imunologi untuk mendeteksi adanya antibodi 

atau antigen pada suatu sampel. ELISA diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Peter 

Perlmann dan Eva Engvall untuk menganalisis adanya interaksi antigen dengan 

antibodi di dalam suatu sampel dengan menggunakan enzim sebagai reporter 

label. Terdapat beberapa jenis teknik ELISA, yaitu (1) Indirect ELISA; (2) Direct 

ELISA; (3) ELISA Sandwich; (4) ELISA Multiplex dan (5) ELISA Biotin 

Streptavidin. Fungsi dari pemeriksaan ELISA yaitu bukan hanya untuk 

mengetahui keberadaan suatu antigen dengan antibodi tetapi juga untuk mengukur 

kadar antigen atau antibodi tersebut dengan menggunakan alat spektrofotometer. 

Spektrofotometer adalah sebuah alat yang dapat mengukur jumlah dari cahaya 

yang menembus sumuran dari microplate. Kompleks antigen – antibodi yang 

terjadi pada well microplate dan setelah pemberian substrat, enzim yang terikat 

pada antibodi ke dua pada kompleks antigen-antibodi yang terbentuk akan 

memberikan perubahan warna pada cairan tersebut, sehingga akan memberikan 
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optical density yang berbeda. Optical density dapat dinyatakan meningkat atau 

menurun berdasarkan pengenceran material standar, sehingga akan menghasilkan 

kurva dose-response yang nantinya akan digunakan untuk mengestimasi kadar 

dalam sampel (Fitria, Syahputra, dan Mulyani, 2016).  

Pengukuran kadar atau konsentrasi IL-6 dapat dilakukan dengan uji 

ELISA. Sampel darah vena diambil melalui spuit steril 3 mL dan dimasukkan 

dalam venoject plain ukuran 5 mL. Kemudian dilakukan pemusing/sentrifuse pada 

3000 rpm selama 15 menit untuk memisahkan serum dari endapan/ pellet dalam 

30 menit sesudah pengambilan. Serum yang didapat harus disimpan pada suhu -

20
0
C, jika tidak langsung dianalisis. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dengan 

teknik ELISA dan dibaca dengan ELISA reader. Preparasi sampel untuk 

pemeriksaan IL-6 dengan menggunakan teknik ELISA hampir sama untuk semua 

jenis alat ELISA, hanya saja prosedur pengerjaannya berbeda sesuai dengan kit 

reagen yang digunakan (Tania dkk., 2014).  

b. Metode PCR  

Polimerase Chain Reaction atau PCR adalah suatu metode enzimatis 

untuk amplifikasi DNA dengan cara in vitro. Pada proses PCR diperlukan 

beberapa komponen utama, yaitu DNA cetakan, oligonukleotida primer, 

deoksiribonukleotida trifosfat (dNTP), enzim DNA Polimerase, dan komponen 

pendukung lainnya adalah senyawa buffer. Pada proses PCR menggunakan alat 

termosiklus. Sebuah mesin yang memiliki kemampuan untuk memanaskan 

sekaligus mendinginkan tabung reaksi dan mengatur temperatur untuk tiap 

tahapan reaksi. Ada tiga tahapan penting dalam proses PCR yang selalu terulang 

dalam 30 – 40 siklus dan berlangsung dengan cepat yaitu denaturasi, anneling, 



15 

dan pemanjangan untai DNA. Produk PCR dapat diidentifikasi melalui ukurannya 

dengan menggunakan elektroforesis gel agarosa. Masalah yang berkenaan dengan 

metode PCR yaitu biaya pemeriksaan yang tergolong tinggi (Yusuf, 2010).  

 Keberadaan dan variasi gen interleukin-6 diketahui dapat mempengaruhi 

jumlah sitokin interleukin-6 dalam tubuh seseroang. Deteksi terhadap gen 

pengkode sitokin merupakan merupakan langkah awal dalam menganalisis 

riwayat fungsi suatu jenis sitokin. Gen IL-6 yang terdeteksi dengan metode PCR 

mengunakan primer F: 5’-GGAGTCCACACACTCCACCT-3’ dan R: 

5’CTGATTGGAAACCTTATTATTAG-3’ berukuran 360 pasangan basa (bp). 

Primer yang digunakan dalam pemeriksaan IL-6 dengan metode PCR harus sangat 

diperhatikan. Jika tidak, maka akan dihasilkan hasil yang smearing yaitu suatu 

keadaan ketika hasil visualisasi memperlihatkan pita yang semu akibat DNA pada 

sampel terfragmentasi menjadi ukuran yang lebih kecil. Smearing juga bisa 

disebabkan karena kurangnya spesifitas primer. Jika smearing ini terjadi maka 

proses visualisasi pita akan sulit dilakukan (Almusyahadah dkk., 2016).  

 

C. Rokok  

1. Pengertian rokok  

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 

2013, rokok merupakan salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk 

dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau 

bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana 

rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin 

dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Kandungan senyawa penyusun rokok 

yang dapat mempengaruhi pemakai adalah golongan alkaloid yang bersifat 
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perangsang (stimulant). Alkaloid yang terdapat dalam daun tembakau antara lain : 

nikotin, nikotirin, anabasin, myosmin, dan lain – lain. Nikotin adalah senyawa 

yang paling banyak ditemukan dalam rokok sehingga semua alkaloid dianggap 

sebagai bagian dari nikotin (Nururrahmah, 2014).   

2. Bahan baku rokok  

Bahan baku yang digunakan untuk membuat rokok adalah sebagai berikut 

(Nururrahmah, 2014) :  

a. Tembakau  

Jenis tembakau yang dibudidayakan dan berkembang di Indonesia 

termasuk dalam spesies Nicotiana tabacum.  

b. Cengkeh  

Bagian yang biasa digunakan adalah bunga yang belum mekar. Bunga 

cengkeh dipetik dengan tangan oleh para pekerja, kemudian dikeringkan di bawah 

sinar matahari, kemudian cengkeh ditimbang dan dirajang dengan mesin sebelum 

ditambahkan ke dalam campuran tembakau untuk membuat rokok kretek. 

c. Saus rahasia  

Saus ini terbuat dari beraneka rempah dan ekstrak buah-buahan untuk 

menciptakan aroma serta cita rasa tertentu. Saus ini yang menjadi pembeda antara 

setiap merek dan varian kretek (Nururrahmah, 2014). 

3. Kandungan rokok  

Menurut Nururrahmah (2014), dalam asap rokok terkandung tiga zat kimia 

yang paling berbahaya, yaitu :  
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a. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam 

nicotiana tabacumnicotiana dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat 

diktif dapat mengakibatkan ketergantungan.  

b. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok 

dibakar setelah dikurangi nikotin dan air yang bersifat karsinogenik.  

c. Karbon monoksida adalah gas beracun yang mempunyai afinitas kuat terhadap 

hemoglobin pada sel darah merah sehingga membentuk karboksihemoglobin. 

Selain ketiga senyawa tersebut, asap rokok juga mengandung senyawa 

piridin, amoniak, karbondioksida, keton, aldehida, cadmium, nikel, zink, dan 

nitrogen oksida (Nururrahmah, 2014). 

4. Jenis – jenis rokok yang beredar di Indonesia  

Ada dua jenis produk rokok di Indonesia yaitu rokok putih dan rokok 

kretek. Rokok putih sudah dikenal di seluruh dunia, namun rokok kretek 

merupakan produksi yang unik dari Indonesia. Berdasarkan bahan dan ramuan, 

rokok digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu (Kusuma dkk., 2012) : 

a. Rokok kretek 

Rokok kretek adalah rokok yang memiliki ciri khas adanya campuran 

cengkeh pada tembakau rajangan yang menghasilkan bunyi kretek-kretek ketika 

dihisap. Berdasarkan cara pembuatannya, rokok kretek dapat dibedakan menjadi 

sigaret kretek tangan (SKT) yaitu rokok kretek yang dibuat menggunakan tangan 

dan sigaret kretek mesin (SKM) yang menggunakan mesin.  

b. Rokok putih  

Rokok putih adalah rokok dengan atau tanpa filter menggunakan tembakau 

Virginia iris atau tembakau lainnya tanpa menggunakan cengkeh, digulung 
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dengan kertas sigaret dan boleh menggunakan bahan tambahan kecuali yang tidak 

diijinkan berdasarkan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia. 

c. Cerutu  

Cerutu merupakan produk dari tembakau tertentu berbentuk seperti rokok 

dengan bagian pembalut luarnya berupa lembaran daun tembakau dan bagian 

isinya campuran serpihan tembakau tanpa penambahan bahan lainnya.  

 Rokok kretek di Indonesia sangat popular karena memiliki kandungan tar 

dan nikotin cukup tinggi dibandingkan dengan produk rokok lainnya, yaitu 

sampai 60 mg nikotin dan 40 mg tar per batang rokok (Kusuma dkk., 2012).  

 

D. Perokok Aktif  

1. Pengertian  

Rokok aktif adalah asap rokok yang berasal dari hisapan perokok atau asap 

utama pada rokok yang dihisap secara langsung. Jadi, perokok aktif merupakan 

seseorang yang merokok dan langsung menghisap rokok maupun menghirup asap 

rokoknya sehingga berdampak pada kesehatan serta lingkungan sekitar. Seorang 

perokok aktif merupakan individu yang memiliki kebiasan merokok didalam 

hidupnya (Parwati dan Sodik, 2018).  

2. Tingkatan jenis perokok  

Perilaku merokok berdasarkan intensitas merokok membagi jumlah rokok 

yang dihisapnya setiap hari, yaitu (Santoso, 2015) :  

a. Perokok ringan adalah perokok yang mengkonsumsi rokok jarang yaitu sekitar 

10 batang per hari dengan selang waktu 60 menit dari bangun tidur pagi hari. 
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b. Perokok sedang adalah perokok yang mengkonsumsi rokok cukup yaitu 11 – 

21 batang per hari dengan selang waktu 31 – 60 menit mulai bangun tidur pagi 

hari.  

c. Perokok berat adalah perokok yang menghabiskan 21 – 30 batang rokok setiap 

hari degan selang waktu merokok berkisar 6 – 30 menit setelah bangun tidur 

pagi hari.  

d. Perokok sangat berat adalah perokok yang mengkonsumsi rokok sangat sering 

yaitu merokok lebih dari 31 batang tiap harinya dengan selang merokok lima 

menit setelah bangun tidur pagi hari.  

 

E. Hubungan Merokok dengan Interleukin-6  

Merokok merupakan problem kesehatan serius yang menyebabkan 

kesakitan dan kematian yang tinggi. Merokok merupakan faktor risiko utama 

terhadap penyakit kardiovaskuler. Mekanisme potensial yang disebabkan oleh 

merokok akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler meliputi gangguan 

hemostatik, abnormalitas lipid, dan disfungsi endotel. Mekanisme inflamasi 

memegang peranan penting pada perkembangan atherosklerosis. Efek lokal 

maupun sistemik dari paparan asap rokok dapat dijelaskan melalui mekanisme 

stress oksidatif dan inflamasi (Kusumaningrum, 2014). 

Asap rokok mengandung radikal bebas dalam jumlah yang sangat besar. 

Paparan asap rokok dapat menimbulkan kelainan struktur jaringan yang berkaitan 

erat dengan respon inflamasi. Hal ini terjadi karena adanya komposisi tertentu 

pada asap rokok seperti Reactive Oxygen Species (ROS) dan fenol-rich 

glycoprotein yang memberi stimulus secara langsung pada makrofag, memicu 
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produksi sitokin pro-inflamasi baik pada paparan akut maupun kronik (Nusa dan 

Widyastiti, 2016). 

Kerusakan jaringan akibat asap rokok dapat memicu pelepasan mediator 

inflamasi seperti sitokin, peningkatan jumlah leukosit netrofil, dan proliferasi 

limfosit (Nusa dan Widyastiti, 2016). Mediator inflamasi (IL-6, IL-1, dan TNF-α) 

akan meningkatkan aktivasi leukosit. Terjadi ikatan antara molekul adhesi pada 

permukaan sel netrofil/leukosit dengan reseptornya pada pembuluh darah saat 

pelepasan sitokin. Sel neutrofil/leukosit akan merusak endotel sehingga terjadi 

peningkatan permeabilitas, memperburuk terjadinya inflamasi jaringan serta 

edema (Ochoa dkk., 2010). 

Sitokin dilepaskan oleh leukosit, fibroblast, dan sel endotelial sebagai 

respon awal adanya kerusakan jaringan. Selanjutnya, sitokin memperantarai 

serangkaian proses inflamasi dan imunitas. Sitokin adalah suatu glikoprotein yang 

berasal dari sel T helper, sel natural killer (NK), dan makrofag, yang berperan 

penting pada respon tubuh. Sel T helper terdiri dari dua subset yang masing - 

masing menghasilkan sitokin pengatur perbedaan fungsi imun efektor dan 

bereaksi satu sama lain. Sel T helper tipe 1 (Th-1) menghasilkan IFN-γ (interferon 

gama), IL-2 (interleukin-2), dan TNF-α (tumor necrosis factor alfa). Sitokin ini 

mengaktifkan makrofag, untuk membentuk sitokin pro-inflamasi seperti TNF-α, 

IL-1, dan IL-6 dan menginduksi mekanisme imun efektor sitotoksik dari 

makrofag. Sebaliknya, sel T helper tipe 2 (Th-2) menghasilkan IL-4, IL-5, IL-10, 

dan IL-13. Sitokin ini menginduksi pembentukan antibodi tetapi juga 

menghambat fungsi makrofag dan disebut sitokin anti inflamasi. Sitokin pro-

inflamasi seperti interleukin 1 (IL-1), tumor necrosis factor alfa (TNF-α), dan 
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interleukin 6 (IL-6) dapat mempengaruhi fungsi dan sintesis dari sitokin lain 

melalui jaringan sitokin kompleks (Irawati, Acang, dan Nia, 2015). 

Paparan asap rokok dapat memicu produksi IL-6 oleh leukosit. IL-6 

memiliki peran penting dalam proses sintesis CRP dan protein fase akut lainnya 

oleh hepar. IL-6 juga memiliki karakteristrik yang berbeda dengan sitokin lainnya 

karena sebagian besar berada di sirkulasi. Interleukin-6 berperan dalam proses 

terjadinya penyakit misalnya penyakit jantung koroner melalui mekanisme 

metabolik, endotelial, dan koagulan. IL-6 akan meningkatkan pelepasan molekul 

adhesi oleh endotel, pelepasan fibrinogen oleh hepar, serta memberikan efek 

prokoagulan pada trombosit. Peningkatan IL-6 juga memiliki efek yang 

merugikan seperti meningkatkan suhu tubuh dan dalam peningkatan kronis IL-6 

menyebabkan kerusakan jaringan yang ditandai dengan terjadinya proses 

inflamasi dan peningkatan produksi leukosit (Niu dkk., 2012). 

 


