
BABI

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tuberkulosis (T8) merupakan matu penyakit infeksi menular yang senng

diternukan di seluruh dunia. Penyakit ini rnenjadi rnasalah serius yanE.(i.ijumpaidi

beberapa negara berkernbang, termasuk Indonesia. Adalah Robert Korh yang

pada tanggal 24 Maret 1881 rnernpresentasikan penernuannya tentang basil

Tuberkulosis, rnaka tanggal 24 Maret diperingati sebagai uTB Day" atau Hari

Tuberkulosis. (Tjandra Yoga Aciitama,2002)

Penyakit ini telah melanda di seluruh dunia. Di dunia didapatkai1 adanya kasus

TB sebesar 59,3/100.000 populasi. Pada negara-negara maju, rnortalitas TB henya

tinggal 1-5/100.000 penduduk. Sedangkan di negara berkembang angka terseJut

rnasih cukup tinggi, rnisalnya di Afrika rnuncul 165 penderita baru per 100.\)00

penduduk, di Asia terdapat 110/100.000 jiwa. Menurut Badan Kesehatan Dunia

(WHO)., hal tersebut menjadi ancarnan global. Diperkirakan terdapat 8 juta kasus

bam dengan 2 juta kernatian pertahun Penaerita TB didunia telah rnencapai angka

1,9 milyar atau sarna dengan 1/3 jurnlah pcnduduk dunia. Bahkan ~etiap satu detik

di dunia ini terdapat satu orang yang terinfcksi, dan yang lebih parah adalah setiap

sepuluh detik satu orang meninggal akibat penyakit ini. (Tjandra Yoga

Aditarna,2002)

Di kawasan Asia Ten ggara pada tahun 1990 terdapat 3,1 j uta penderita barn

TB dan > 1juta kernatian. Pada tahun 2000 rneningkat menjadi 3,9 juta kasus baru

dan 1,3 juta kematian. (T,andra Yoga Aditama,2002). Oi lr.donesia pada tahun

1995 terdapat 533,000 kasus baru dengall 140.000 kematian per tahun dan

menernpati urutan ke-L'untuk morbiditi dan l:rutan ke-3 untuk rnasalah mortaliti.

Negara kita juga rnenempati urutan kc-3 flndia & Cina) dari 22 negara dengan

insidensi tinggi di seiuruh dunia. Preva:ensi TB di hwa Baratjuga meningkat dari

0,42% ~i tahun 1979 menjadi 0,96% di tahun 1993.
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Tuberkulo~is pada Lmumnya juga mcrupakan penyakit menahUt'. Pal ini

berkaitan dengan sistem pcrtahanan tubuh manusia (John Crofton, NJrman

Horne, !-'redMilier.Il)l)H).Sislcm pertahanuntuouh utUdyang kita k~nal scbugui

sistem imun merupakan salah satu mekanisme protekst riari tubuli manusia yang

m~mi1ikikaitan yang erat terhadap suatu penyakit infeksi. Respon imun terhadap

suatu pcnyakit infeksi dapat mempengaruhi timbulnya penyaklt itu sendiri, derajat

Idinis, maupun terhadap hilangnya penyakit tersebut. Respon imun pada manu:;ia

dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, faktor toksik dan penyakit lainnya (HI'!).

(John Crofton, Norman Horne, Fred Miller.1998)

Saat ini TB keHlbali muncul sebagai masalah yang perlu diwaspadai karcna

begitu meningkatnya kasus-kasus TB yang baru. Bahkan tahun 1992 dinyatakan

emergensi global untuk masalah TB tersebut. Seiring dengan meningkatn) a }casus

HIV maka kasus TB juga ikut meningkat, ha1 ini terbukti dengan adanya

peningkatan kasus TB, misalnya pada tahun 1990 terdapat f:300.')00 penderi~aTb

yang juga tl:rinfeksi illV angka im merupakan 4% dari jumlah total penderit.l TB

baru. Pada talmn 2000 meningkat menjadi 13% atau terdapat 1,4 juta pcnderita

TB dengan HIV positif. Pada tahlln 1990 tercatat penderita TB yang ter'nfeksi

HIV meninggal sebanyak 4,6% dari total kematian dan tahun 200C meningkat

menjadi 14,:%. (WHO, 2002)

Karena semakin meningkatnya kasus TB, maka dari itu penulis meng..mgkat

m:.Lsalahtersebut untuk dibahas pacia Karya Tulis I1miahini.

1.2 IDENTIFlKASI MASALAH

Bagaimanakah teIjadinya respon imun terhadap TB?

Apakah terdapat hubungan antara penyakit imunodetisiensi dengan penyakit

TB?

1.3 MAKSUD DAN TUJlJAN

Maksudnya adalah untuk mengetahui pengaruh sistem imun terhadap TB.
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Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi T13.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Dengan mengetahui respon Imun pada 1'B diharapka~ penanganan TB

menjad: lebih baik.

1.5 METODE PENELITIAN

Studi Pustaka
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