
PENDAHULUAN

Rinitis alergi (RA) merupakan rinitis non

infeksi yang paling sering terjadi, yang terkait

dengan respon imun IgE melawan reaksi alergi.

Rinitis didefinisikan sebagai inflamasi lapisan

mukosa hidung, karakteristiknya adalah didapatkan

gejala antara lain hidung berair, buntu, dan gatal.

Gejala ini muncul selama dua hari atau lebih

selama lebih dari satu jam tiap harinya. 1

Rinitis alergi merupakan masalah

kesehatan global. Pasien, dokter, dan tenaga

kesehatan profesional lainnya di seluruh dunia

dihadapkan dengan kelebihan dan kelemahan dari

berbagai pilihan pengobatan. Pedoman praktek

klinis untuk manajemen rinitis alergi telah

dikembangkan selama 15 tahun. 1

Transforming Growth Factor Beta (TGF-

β) adalah protein yang disekresikan untuk

meregulasi proliferasi, diferensiasi dan kematian

dari berbagai jenis sel. Produksi TGF-β berkorelasi

dengan derajat fibrosis subepitelial, biasanya TGF-

β ini meningkat pada pasien alergi dan asma

dengan inflamasi sel eosinofil. Adanya asosiasi

juga tampak antara TGF-β dengan jumlah

eosinofil, apabila jumlah TGF-β menurun maka

jumlah eosinofil juga ikut turun, dimana keduanya

memiliki kontribusi penting pada RA. 2, 3

Tujuan penulisan makalah ini adalah

untuk mengetahui sinyal TGF-β dan peran TGF-β

pada RA.

1. Rinitis Alergi

1.1 Definisi

Rinitis alergi secara klinis didefinisikan

sebagai sekumpulan gejala kelainan hidung

meliputi rinore, hidung gatal, hidung buntu dan

bersin - bersin yang terjadi oleh karena paparan

alergen, terdapat inflamasi yang dimediasi oleh

immunoglobulin E pada mukosa hidung. Rinitis

alergi merupakan masalah kesehatan global, RA

bukan merupakan penyakit yang berbahaya tetapi

dapat  mengubah kehidupan sosial pasien dan

mempengaruhi produktivitas kerja. 1

Dahulu RA dianggap penyakit lokal pada

hidung, tetapi saat ini bukti menunjukkan bahwa RA

merupakan penyakit saluran nafas sistemik yang

melibatkan seluruh komponen saluran nafas. 4

1.2. Epidemiologi

Data epidemiologi menunjukkan bahwa

prevalensi RA meningkat di seluruh dunia dan

gejala RA sering diremehkan oleh pasien atau

dianggap sebagai hal yang normal. Survei

penderita alergi di seluruh Amerika Serikat telah

melaporkan 61% dari individu mengabaikan gejala

RA, tetapi gejala alergi telah mengubah kualitas

hidup mereka lebih dari 80%. Dalam sebuah studi

yang meneliti suatu populasi orang dewasa di

London, 16% pasien terlihat memiliki RA, dimana

8% memiliki gejala menetap dan 6% memiliki

gejala menetap dan musiman.5, 6

Seorang anak akan memiliki risiko 70%

terkena RA jika kedua orang tuanya memiliki

riwayat atopi. Risikonya akan berkurang menjadi

50% jika hanya salah satu orangtuanya yang

memiliki atopi. 6

1.3      Etiologi

RA berdasarkan etiologinya dan waktu

terjadinya dibedakan menjadi perennial dan

seasonal. RA perennial paling sering disebabkan

oleh indoor allergen seperti serangga dan bulu

hewan peliharaan. RA seasonal berhubungan

dengan outdoor allergens antara lain serbuk sari
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dan spora jamur. Secara umum outdoor allergen
lebih beresiko terjadinya RA seasonal dibanding

outdoor allergen, dan outdoor allergen lebih

beresiko memicu timbulnya asma dan RA

perennial. 7

Penyebab RA adalah alergen umumnya

merupakan protein dan glikoprotein, contohnya

seperti tungau, debu, kecoa, jamur dan serbuk sari.

Partikel alergen yang terhirup menempel pada

mukosa hidung mengalami elusi dan difusi ke

jaringan. 8

1.4 Patofisiologi rinitis alergi

Pada RA banyak terdapat sel inflamasi,

termasuk diantaranya adalah sel mast, sel T CD4+,

sel B, makrofag, dan eosinofil, sel ini menyusup ke

lapisan mukosa hidung pada paparan individu yang

terpapar. Sel T yang menginfiltrasi mukosa hidung

sebagian besar adalah sel T helper 2 (Th2) yang

melepaskan sitokin (misalnya IL -3, IL-4, IL-5, dan

IL-13) yang memicu pelepasan  IgE yang

diproduksi oleh sel plasma. 4

Karakteristik dari proses inflamasi yang

disebabkan oleh alergi adalah adanya peningkatan

sel limfosit Th2. Sel CD4 yang teraktivasi

menyebabkan peningkatan sel mast, eosinofil dan

limfosit pada saluran nafas dan mengendalikan

pelepasan mediator peradangan dari sel sel

tersebut. Sel limfosit Th2 melepaskan IL-5, IL-4,

dan IL-13. Interleukin-4 merangsang IgE yang

terdapat pada permukaan sel mast mengalami

degranulasi dan melepaskan mediator inflamasi. 9

Produksi IgE akan memicu pelepasan

mediator seperti histamin dan leukotrien, yang

bertanggung jawab pada pelebaran arteriol,

peningkatan permeabilitas pembuluh darah, gatal-

gatal, rinore, sekresi mukosa, dan kontraksi otot

polos. Mediator dan sitokin ini dilepaskan selama

fase awal dari suatu respon kekebalan tubuh

terhadap alergen. Produksi Ig E merupakan hasil

dari reaksi kompleks interaksi antara sel B, sel T,

sel mast dan basofil, selain itu juga melibatkan

interleukin (IL)-4, IL-13 dan IL-18. Sel Th2 dan

respon sel T-regulator mengontrol sintesis IgE,

serta berperan dalam hal pengerahan, maturasi,

ketahanan dan fungsi efektor sel asesoris seperti

eosinophil, basofil dan sel mast. 1, 4

Genetik merupakan faktor penting pada

produksi IgE, IgE diproduksi di mukosa hidung

dan jaringan limfatik regional. Kebanyakan antigen

penyebab adalah antigen inhalan , seperti

Dermatophagoides ( pada debu rumah ), serbuk

sari, jamur, dan bulu hewan peliharaan. Dari

jumlah tersebut, dermatofagoides dan serbuk sari

adalah yang paling sering. 

Pada individu yang peka , antigen dihirup

melalui mukosa hidung melewati epitel mukosa

hidung. Antigen terikat antibodi IgE pada sel mast

melalui mukosa hidung. Terjadi iritasi ujung saraf

dan pembuluh darah dari mukosa hidung yang

menyebabkan bersin, rinore, udim hidung maupun

hidung tersumbat. 10

Proses sensitisasi dimulai ketika APC

(antigen presenting cell) mempresentasikan

allergen pada sel T lmfosit CD4. Sel Th2 CD4 yang

terstimulasi melepaskan IL-3, IL-4, IL-5, IL-13 dan

sitokin lainnya yang memicu kaskade sehingga

terjadi pelepasan IgE oleh sel plasma. Sebagai

faktor kemotaksis, pemicu proliferasi sel inflamasi

lainnya dalam mukosa saluran nafas. 8

TGF-β berperan dalam produksi musin,

TGF- β pada proses RA memiliki peran yaitu

memicu hiperplasia sel goblet pada mukosa nasal

dan berpengaruh terhadap remodeling saluran

nafas. 11 , 12

1.4.1 Respon alergi fase cepat

Terjadi dalam beberapa menit setelah

terpapar alergen, alergen dikenali oleh IgE yang

kemudian terikat pada sel mast dan basofil, hal ini

menyebabkan degranulasi sel mast terjadi

pelepasan mediator inflamasi seperti histamin,

triptase, leukotriene dan prostaglandin. 

Mediator tersebut menyebabkan

terjadinya kebocoran plasma (plasma leakage)

pada pembuluh darah dan dilatasi arteri, hal

tersebut menyebabkan edema karena penumpukan

cairan pada ekstravaskular dan oklusi pasase

mukosa hidung. Mediator juga menstimulasi

sekresi sel goblet mukosa nasal. Pelepasan

histamine dan stimulasi saraf sensoris

menimbulkan gejala hidung gatal, rhinorea, dan

bersin (gambar 1). 8
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1.4.2 Respon alergi fase lambat

Sitokin dan mediator lainnya yang

dilepaskan selama fase cepat memicu kaskade pada

4-8 jam selanjutnya yang dinamakan respon

inflamasi fase lambat. Reaksi tipe lambat secara

klinis hampir sama dengan reaksi fase cepat.

Sitokin dan mediator yang dilepaskan selama fase

lambat berperan memicu endotel untuk

melepaskan vascular cell adhesion molecule dan

E-selectin yang menimbulkan terikatnya lekosit

bebas seperti eosinofil pada endotel. Faktor

kemoatraktan seperti IL-5 memicu infiltrasi

eosinofil , neutrofil, basofil dan makrofag pada

lamina propria. Sel tersebut menjadi aktif dan

melepaskan mediator inflamasi sehingga terjadi

reaksi inflamasi, fase lambat terdapat predominan

limfosit pada spesimen biopsi nasal (gambar 1). 3,8

TGF- β dilaporkan memiliki asosiasi

dengan eosinofil dan fibrosis, tetapi mekanisme

aktivasi, regulasi dan produksi TGF- β oleh

eosinofil masih belum banyak diketahui. TGF- β

diproduksi oleh eosinofil yang berperan penting

dalam proses inflamasi. 

Beberapa pelitian menunjukkan bahwa

eosinofil memproduksi TGF- β sebagai faktor yang

mengatur mekanisme remodeling saluran nafas

pada penyakit alergi, sehingga mekanisme kontrol

TGF- β melalui eosinofil memiliki manfaat

terapeutik yang dapat mencegah remodeling

saluran nafas. 13, 14

2.  Karakteristik dan Peranan TGF-β

TGF-β merupakan sitokin multifungsi

yang memodulasi proliferasi, pertumbuhan,

diferensiasi, adesi dan kelangsungan hidup sel,

selain itu juga berberan dalam produksi protein

matriks ekstraselular. 

TGF-β merupakan protein sekresi yang

terdiri dari tiga isoform yakni TGF-β1, TGF-β2 dan

TGF-β3. TGF-β1, merupakan anggota utama dari

kelompok ini yang telah banyak diketahui

perannya. TGF-β merupakan superfamili protein

yang dikenal sebagai faktor pengatur transformasi

beta superfamili, yang meliputi inhibins, aktivin,

dan hormon anti-mullerian. 2, 11, 15

TGF-β adalah faktor pertumbuhan

multifungsi yang penting, yang memiliki sifat
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immunomodulator dan fibrogenik. Banyak efek

yang menguntungkan dari penyakit kronis pada

supresi aktivitas TGF-β contohnya adalah pada

aktivitas TGF-β yang memainkan peranan dalam

remodeling saluran nafas. TGF-β memainkan

peranan dalam regulasi sel T dan diyakini TGF-β

juga berperan dalam induksi program profibrotik,

kemoatraktan dan faktor proliferasi fibroblast. 16

2.1 Morfologi TGF-β

Struktur peptida dari tiga anggota

keluarga TGF-β sangat mirip. Ketiga-tiganya

disandikan sebagai prekursor protein. TGF-β1

mengandung 390 asam amino, sedangkan TGF-β2

dan TGF-β3 masing-masing mengandung 412

asam amino. Semua TGF-β memiliki terminal N-

peptida yang terdiri dari 20-30 asam amino. 2

TGF-β merupakan sitokin dimer yang

bersama-sama dengan struktur ikatan sistein terikat

bersama oleh ikatan intramolekular disulfide. TGF-

β terdiri dari 390 asam amino ( pre-pro- TGF-β atau

small latent complex (SLC) ), memiliki berat

25kDa. Pre-pro - TGF-β adalah monomer dengan

tiga bagian yaitu : signal peptide (SP: asam amino

1-29) Latency Associated Peptide (LAP: asam

amino 30-278) dan Mature Peptide (TGF-β matur:

asma amino 279-390) (gambar 2) . 17

Gambar 2: Struktur TGF-β. 20

2.2 Pembentukan TGF- β

TGF-β manusia tersusun atas tiga isoform

protein, yaitu TGF-β1, TGF-β2, dan TGF-β3.

Masing-masing isoform TGF-β disintesis sebagai

bagian prekursor yang mengandung pro-domain.

Domain tersebut dipotong, tetapi masih berasosiasi

secara non kovalen dengan domain mature setelah

protein disekresikan. 2

Kebanyakan TGFβ yang disekresikan

disimpan dalam matriks ekstraseluler sebagai

protein laten, yaitu kompleks inaktif yang

mengandung prekursor TGF-β dan berikatan

kovalen dengan TGFβ-binding protein yang

disebut Latent- TGF-β Binding Protein (LTBP).

Pengikatan LTBP oleh protein matriks

thrombospondin atau cell-surface integrin memicu

perubahan konformasi LTBP yang menyebabkan

pelepasan TGF-β dimer yang aktif. Alternatif

lainnya adalah pemutusan ikatan protein dengan

matriks metaloprotease yang juga menghasilkan

aktivasi TGF-β. Proses pembentukan TGF-β

ditunjukkan dalam Gambar 3. 2

Gambar 3: Proses pembentukan TGF-β. 2

2.3 Aktivasi reseptor TGF-β

Faktor transkripsi TGF-β disebut dengan

Smad. Tiga jenis protein Smad yang berperan

dalam jalur TGF-β- signaling adalah receptor-
regulated Smads (R-Smads), co-Smads, dan

inhibitory Smads (I-Smads). Jalur aktivasi Smad

ditunjukkan pada gambar 4. R-Smad mengandung

dua domain, yaitu MH1 dan MH2, yang dipisahkan

oleh flexible linker region. N-terminus dari domain

MH1 mengandung bagian yang mengikat DNA

spesifik (specific DNA-binding segment) dan
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sebuah sekuens yang disebut Nuclear Localization
Signal (NLS) yang dibutuhkan untuk transpot

protein menuju nukleus. 2,18,19

R-Smad yang berada dalam keadaan

inaktif (tidak terfosforilasi), maka NLS dalam

keadaan menutup (masked), dan domain MH1 dan

MH2 berasosiasi sehingga tidak dapat berikatan

dengan DNA atau co-Smad. Fosforilasi pada tiga

residu serine di dekat C terminus dari R-Smad

(Smad2 atau Smad3) oleh reseptor TGF-β tipe I

yang teraktivasi akan memisahkan dua domain

tersebut dan memberikan ikatan antara importin-β

dengan NLS. 

Kompleks yang mengandung dua

molekul Smad3 (atau Smad2) dan satu molekul co-

Smad terbentuk dalam sitosol. Kompleks ini

distabilkan oleh ikatan dua serine yang

terfosforilasi pada masing-masing Smad3 dengan

phosphoserine-binding site pada domain Smad3

dan MH2 Smad4. 2, 18, 19

Pengikatan importin-β kemudian

memediasi translokasi kompleks heterodimer R-

Smad/co-Smad ke dalam nukleus. Importinβ

kemudian terdisosiasi di dalam nukleus, dan

kompleks Smad2/Smad4 atau Smad3/Smad4

bersama-sama dengan faktor transkripsi

mengaktifkan transkripsi pada gn target yang

spesifik. R-Smad yang berada dalam nukleus

mengalami defosforilasi menghasilkan disosiasi

kompleks R-Smad/co-Smad dan kedua Smad

keluar dari nukleus. Karena shuttling
nucleocytoplasmic dari Smad, konsentrasi Smad

aktif di dalam nukleus menggambarkan tingginya

reseptor TGF-β yang teraktivasi pada permukaan

sel. 2,14,15

Seluruh sel mamalia mensekresikan

sekurang-kurangnya satu isoform TGF-β, dan

umumnya memiliki reseptor TGF-β pada

permukaannya. Jenis sel yang berbeda

mengandung faktor transkripsi yang berbeda,

respon seluler yang diinduksi oleh TGF-β juga

bervariasi di antara jenis sel. Pada sel epitel dan

fibroblast misalnya, TGF-β tidak hanya

menginduksi ekspresi protein matriks ekstraseluler

(misalnya kolagen), tetapi juga ekspresi protein

yang menghambat serum protease. 2

Gambar 4: Jalur aktivasi TGF-β – Smad. 2

Sinyal TGF-β mengalami transduksi

melewati membran plasma oleh interaksi dua

reseptor yaitu reseptor tipe I dan tipe II yang

merupakan serin atau threonine kinase. Iniasi sinyal

ini memerlukan ikatan antara TGF-β dengan

reseptor tipe II yang merupakan serin/ threonine

kinase aktif yang selanjutnya terjadi transfosforilasi

reseptor TGF-β tipe I. Reseptor tipe I yang telah

aktif menginiasi sinyal intraselular yang

selanjutnya mengaktivasi protein spesifik Smad.

Smad menyampaikan sinyal ke dalam nukleus

bersama – sama dengan protein lainnya yang

merangsang respon transkripsi secara langsung. 20

TGF-β terikat pada serine – threonine

kinase TGF-β type I reseptor (TβRI) dan memicu

fosforilasi reseptor TGF-β type II (TβRII)

membentuk heterotetramic reseptor complex. Pada

jalur sinyal Smad, kompleks reseptor Regulated
Smad (R-Smad) terikat pada cooperative Smad (co-
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Smad). R-Smad dan co-Smad kompleks akumulasi

pada nukleus yang akan berinteraksi dengan DNA

dan faktor transkripsi lainnya yang akan

menimbulkan ekspresi target gen. 17

TGF-β terikat pada TGF-βRII. Ikatan ini

akan dikenali oleh TGF-βRI yang kemudian akan

membentuk ikatan kompleks, selanjutnya aktifnya

TGF-βRII akan memicu fosforilase kinase dan

aktivasi TGF-βRI dan menyebarkan aliran sinyal

kebawah (down-stream) (gambar 5). 15

Gambar 5: Aktivasi TGF-βR.15

2.4 Aktivitas biologi  TGF-β

Transforming growth factor-beta

merupakan sitokin kuat yang merangsang fibroblas

untuk mensintesis dan sekresi protein matriks

ekstraselular. TGF beta adalah imunomodulator

sitokin dan kemoatraktan ampuh untuk beberapa

jenis sel termasuk monosit, fibroblas, dan sel mast.

Penelitian yang dilakukan Eleanor dkk

menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara

tingkat fibrosis subepitel dan jumlah TGF β. 65 %

TGF β diaktifkan oleh eosinofil, peningkatan

eosinofil akan mengakibatkan reaksi inflamasi dan

merangsang sintesis kolagen.TGF β adalah sitokin

yang berkontribusi dalam penebalan retikular

lamina oleh deposisi serat kolagen.12, 21

Telah diketahui bahwa TGF 1 dapat

menghambat proliferasi sel T, efek histamine pada

sinyal TGF 1 yaitu TGF 1 mengirimkan sinyal

intraselular via jalur Smad yang dipengaruhi oleh

aktivitas sel T, sitokin dan oleh sinyal reseptor G-

protein coupled. TGF β memiliki kemampuan untuk

menginduksi kolagen, menginduksi inhibitor

protease yang berkontribusi terhadap remodeling

mukosa saluran nafas. TGF1 β sering dilaporkan

dalam beberapa studi memiliki asosiasi dengan

eosinofil dan fibrosis pada saluran nafas. TGF-β

memiliki pengaruh pada diferensiasi Th (T helper)

dan menginduksi produksi IL-2. TGF-β

menghambat respon Th1 dan Th2 pada sel T imatur,

selain itu juga menghambat respon Th1 pada sel T

memori tetapi hal ini masih kontroversial.6,15,22

3. Smad

Smad adalah protein mediator sinyal

TGF-β yang utama. Protein Smad merupakan

kelompok faktor transkripsi yang banyak

ditemukan di nematoda, serangga dan golongan

vertebrata. Gen yang berkaitan dengan protein

Smad pertama kali diidentifikasi pada

Drosofila. 20

Saat ini telah diindentifikasi 10

protein Smad yang diklasifikasi dalam

tiga grup. TGF-β dan aktivin terikat pada

reseptor yang menyebabkan fosforilasi

Smad2 dan Smad3. Smad inhibitor

bertindak sebagai oposisi reseptor dan co-reseptor

Smad membentuk ikatan asosiasi yang stabil

dengan reseptor tipe I dan menghambat fosforilasi

pada reseptor Smad tersebut. Smad7 diinduksi oleh

sinyal TGF-β dan merangsang feed back negatif

TGF-β itu sendiri. Smad6 tidak terinduksi, tetapi

mengalami translokasi dari nukleus menuju ke

sitoplasma oleh aktivitas sinyal TGF-β dan

berperan sebagai regulator negatif. 20, 23

4.           Peran TGF- β pada Rinitis Alergi

4.1         Aktivitas TGF-β pada rinitis alergi      

Pada pasien dengan RA, ekspresi protein

TGF-β meningkat secara signifikan dalam epitel sel

di mukosa hidung. TGF-β disekresikan

ekstraselular sebagai kompleks laten dan

membutuhkan aktivasi untuk menimbulkan gejala,

sebenarnya aktivitas TGF-β pada mukosa hidung

pasien dengan RA dan perannya dalam patofisiologi

RA masih banyak yang belum diketahui. 11

Penelitian yang dilakukan oleh Yuhui

Ouyang etal.11 meneliti aktivitas sinyal TGF-β pada

RA dengan memeriksa fosforilasi dari Smad2 pada

mukosa nasal, dikarenakan Smad2 merupakan

kunci dari transduksi sinyal TGF-β . Pemeriksaan

imunohistokimia didapatkan peningkatan Smad2

dalam epitel nasal dan sel submukosa pada RA.
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Pengaktifan sinyal TGF-β pada RA juga

menyebabkan hiperplasia sel goblet pada mukosa

nasal (gambar 6). 11

Gambar 6: Fosforilasi Smad2 dideteksi dominan

pada sel epitel mukosa nasal pasien dengan RA.

A. gambaran imunohistokimia pasien dengan

rhinitis alergi dibandingkan dengan non alergi

dan kontrol. B. Analisis kuantitatif fosforilasi

epitelial ekspresi Smad2 pada rhinitis

alergi dan non rhinitis alergi. 11

Pada penelitian invivo, ditemukan bahwa

sinyal TGF-β RA berkontribusi pada hiperplasia sel

goblet mukosa hidung. Masih belum jelas apakah

sinyal TGF-β tersebut memberikan efek baik

secara langsung maupun tidak langsung pada epitel

mukosa hidung. Sinyal TGF-β di mukosa hidung

menjadi target pencegahan dan pengobatan secara

selektif yang potensial pada RA. 11

4.2 Inhibisi sinyal TGF-β

Sinyal TGF-β adalah mekanisme yang

kompleks melibatkan dimerisasi dan fosforilasi,

setelah aktivasi TGF-β reseptor I, terjadi fosforilasi

Smad 2 dan Smad 3 kemudian translokasi menuju

nukleus. TGF-β juga terlibat dalam regulasi

produksi secret musin saluran nafas, diketahui

TGF-β dapat meningkatkan produksi sekret epitel

bronkus. Hal tersebut dapat diatasi dengan

menghambat aktivitas  TGF-β menggunakan

antibodi anti-TGF-β atau menghambat reseptor

TGF-β. 11, 16

Mekanisme inhibisi sinyal TGF-β telah

diteliti selama 15 tahun dan Mekanisme inhibisi

pada TGF-β memiliki tiga sasaran inhibisi antara

lain inhibisi pada ligan TGF-β, sasaran kedua pada

interaksi antara ligan TGF-β dan reseptor TGF-β,

sasaran ketiga yaitu kaskade sinyal TGF-β

(Gambar 7). 18

4.2.1 Intervensi pada ligan TGF-β

Sasarannya adalah produksi TGF-β, yaitu

menghambat gen pengode TGF-β sehingga sintesis

TGF-β akan terhambat. Tekniknya adalah Gene
Silencing oleh RNA Interference (RNAi)  yang

akan meregulasi ekspresi gen tersebut, RNAi pada

dasarnya memiliki dua molekul kecil RNA yaitu

micro interfering RNA (miRNA) dan short
interfering RNA (siRNA).18

4.2.2 Intervensi pada interaksi 

ligan – reseptor

Intervensi juga bisa ditujukan pada

interaksi ligan – reseptor yang komponennya

meliputi tiga hal yaitu antibodi monoklonal

(MAbs), natural TGF-β inhibitor dan reseptor

soluble TGF-β. Fokus intervensi ini adalah pada

antibodi monoklonal. 18

5.3 Intervensi pada sinyal intraselular 

Inhibitor yang menghambat reseptor

TGF-β sebagian besar adalah inhibitor molekul

kecil yang memiliki target pada protein kinase

reseptor TGF-β. Diantara semua TGF-βR terdiri

dari dua kategori yaitu molekul besar dan molekul

kecil. Ada inhibitor lain yang memiliki target pada

interaksi Smad dengan TGF-βR (tabel 1). 

Contoh inhibitor antara lain SB-431542

dan SB-505124 yang keduanya merupakan down-
regulated  kuat sinyal TGF-β (tabel 1). 18
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KESIMPULAN

Rinitis alergi merupakan

permasalahan global, rinitis non

infeksi yang paling sering terjadi.

Terjadi inflamasi lapisan mukosa

hidung disertai munculnya

berbagai gejala penyerta.

Patofisiologi RA meliputi respon

alergi fase cepat dan fase lambat

terjadi pelepasan mediator

inflamasi yang utama yaitu Ig E.

TGF-β merupakan

sitokin yang memodulasi

proliferasi, diferensiasi dan

berperan dalam produksi matriks

ekstraselular, TGF-β memiliki

asosiasi dengan kadar eosinofil,

aktivasi sinyal TGF-β pada RA

dapat menyebabkan hiperplasia sel goblet pada

mukosa hidung hal ini akan menyebabkan gejala

RA meningkat. 

Inhibisi sinyal TGF-β akan menghambat

remodeling saluran nafas pada RA, sehingga akan

mengurangi gejala RA. Mekanisme inhibisi TGF-β

memiliki tiga sasaran inhibisi antara lain inhibisi

ligan TGF-β, inhibisi interaksi ligan TGF-β dan

reseptor, ketiga yaitu kaskade sinyal TGF-β.

34

Gambar 7: mekanisme inhibisi TGF-β. A. Inhibisi sekresi TGF-β.

B. Inhibisi TGF-β dengan reseptornya. C. Inhibitor aktivasi

reseptor TGF-β. D. Inhibisi Smad. 18

Tabel 1: TGF-β inhibitor yang digunakan dalam studi klinik dan pre klinik. 

A. inhibitor sekresi TGF-β secara langsung maupun tidak langsung. 

B. Inhibitor TGF-β pada reseptornya. C. Inhibitor reseptor TGF-β. D. Inhibitor Smad. 18
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