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BAB  6 

PEMBAHASAN 

 

Pare (Momordica charantia) mempunyai efek menurunkan kadar gula 

darah, mereduksi kadar kolesterol, trigliserida, gula darah, menyeimbangkan 

kadar glukosa, sebagai anti inflamasi dan meningkatkan imunitas, akibat 

kandungan zat aktifnya, yaitu; lectin, saponin,  flavonoid, polifenol, vitamin C 

(antioksidan kuat), glikosida cucurbitacin, momordicin, dan charantin.
6,8,9 

Berbagai penelitian terhadap buah pare lebih banyak dilakukan untuk 

melihat kemampuan buah pare dalam menurunkan kadar gula darah, kadar 

kolesterol, trigliserida, LDL.
6,7 

Pare (Momordica charantia) yang mengandung 

saponin, flavonoid, poliferol, dan vitamin C berfungsi sebagai antioksidan yang 

mampu mencegah LDL teroksidasi dan memperkuat dinding arteri oleh karena 

kemampuannya dalam mensintesis kolagen.
8,15,16

. Pare juga mengandung lectin 

yang mempunyai aktifitas lipogenik dan antilipolitik.
6
 Berdasarkan potensi 

kandungan zat aktifnya tersebut, maka pare diharapkan dapat menurunkan 

kolesterol serum dan  menghambat perkembangan lesi aterosklerotik. 

 

6.1. Pengaruh Diet Perasan Pare Terhadap Profil Lipid dan Lesi  

       Aterosklerotik 

 

6.1.1. Pengaruh diet perasan pare terhadap profil lipid 

 Pemberian diet pare selama tiga minggu maupun enam minggu, kadar 

kolesterol total, kolesterol LDL dan trigliserida lebih rendah dari kelompok 

kontrolnya. Dimana telah terjadi penurunan profil lipid yang diharapkan, 
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sedangkan untuk kolesterol HDL pada pemberian perasan pare selama tiga 

minggu mengalami peningkatan dibandingkan dengan kelompok kontrolnya dan 

pada tikus yang diberi perasan pare plus kuning telor juga selama tiga minggu 

juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari kelompok kontrolnya. 

Hasil ini sesuai dengan yang diharapkan, dimana aktifitas pare sebagai 

antiaterogenik
6
. 

Penelitian Biyani dan kawan-kawan dengan menggunakan tikus yang 

mengalami hiperglikemi dengan pemberian ekstraks pare mampu kadar kolestrol 

total, kolesterol LDL dan trigliserida serta meningkatkan kolesterol HDL, dengan 

pemberian pare selama empat minggu
41

. 

Kandungan Lectin dalam pare mampu menghambat sintesis protein di dalam 

dinding usus
42

 serta vitamin C sebagai antioksidan yang terkandung didalamnya 

bersifat mengurangi resiko aterosklerosis dengan cara menghambat metabolisme 

LDL dalam lesi aterosklerosis sekunder untuk mencegah oksidasi LDL pada lesi 

aterosklerotik.
17

 Vitamin C juga berperan dalam metabolisme kolesterol,  melalui;          

1) peningkatan laju kolesterol yang dibuang dalam bentuk asam empedu,                    

2) peningkatan kadar HDL, 3) penurunan penyerapan kembali asam empedu dan 

konversinya menjadi kolesterol,  juga berperan dalam pembentukan kolagen,  

sehingga mampu mencegah aterosklerosis.
30

  

6.1.2. Pengaruh Diet Perasan Pare Terhadap Lesi Aterosklerosis  

Pemberian diet perasan pare selama tiga minggu pada tikus coba, jumlah sel 

busanya lebih banyak dibandingkan pada tikus yang diberikan perasan pare 

selama enam minggu, dan berbeda bermakna dengan kelompok kontrolnya. Hal 
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ini kemungkinan disebabkan kandungan antioksidan yang terkandung dalam 

saponin, flavonoid, polifenol, vitamin A, E dan C dalam pare berperan mampu 

mencegah aterosklerosis melalui penghambatan LDL-oks
32

.  Antioksidan bersifat 

mengurangi aterosklerosis dengan cara menghambat metabolisme LDL dalam lesi 

aterosklerosis sekunder untuk mencegah oksidasi LDL pada lesi aterosklerotis. 

Penghambatan aterosklerosis melalui penghambatan oksidasi LDL ditunjukkan 

oleh sekresi VCAM-1 pada endotil akibat LDL teroksidasi, sebagian dapat 

dicegah melalui pemberian antioksidan (seperti vitamin E dan probucol) pada sel 

endotel.
19 

  Antioksidan juga mengurangi toksisitas LDL yang teroksidasi terhadap 

sel endotel, sel otot polos dan makrofag, dan antioksidan juga mengurangi 

degradasi oksidatif akibat nitrit oksida, membatasi vasokonstriksi serta 

mengurangi tekanan darah.
19 

Vitamin E adalah antioksidan yang berperan mencegah terjadinya oksidasi 

LDL, juga dapat menghentikan proliferasi sel otot polos yang distimulasi oleh            

LDL-oks.
19

 Vitamin C membantu mencegah aterosklerosis dengan cara 

menguatkan dinding arteri melalui sintesis kolagen, dan dengan mencegah adesi 

lekosit yang mengakibatkan kerusakan arteri
15

. Vitamin C sebagai antioksidan 

juga berperan penting dalam mencegah pembentukan radikal hidroksil
16

.  

 

6.2. Pengaruh Lama Pemberian Perasan Pare Terhadap Profil  Lipid dan 

Lesi Aterokslerosis 

 

6.2.1. Pengaruh Lama Pemberian Perasan Pare Terhadap Profil Lipid 

Pada penelitian ini, pemberian pare selama enam minggu dengan 

penghentian diet KT menghasilkan  menghasilkan penurunan kolesterol total, 
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kolesterol LDL, dan trigliserida secara bermakna, penurunan kolest. Demikian 

juga apabila pemberian pare dilanjutkan sampai 6 minggu menghasilkan 

penurunan profil lipid yang cukup bermakna. Pada kelompok tikus yang diberi 

pare plus kuning telor selama 3 minggu terjadi penurunan kadar kolesterol total, 

kolesterol HDL, kolesterol LDL dan trigliserida. Sedangkan apabila pemberian 

pare plus kuning telor selama 6 minggu menghasilkan penurunan kolesterol total 

dan HDL secara bermakna dan kolesterol LDL dan trigliserida walaun tidak 

terlalu bermakna.  

Keadaan ini dimungkinkan disebabkan oleh pemberian pare yang kurang 

lama dan apabila pemberian pare dibarengi dengan diet kuning telor kurang 

berpengaruh dalam menurunkan profil lipid.  Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Masanobu (2000) bahwa pemberian pare pada tikus yang 

hiperkolestreolemia selama 14 hari  mampu menurunkan kadar kolesterol LDL, 

kolesterol total dan trigliserida serta meningkatkan kolesterol HDL
43 

.  

6.2.2. Pengaruh Lama Pemberian Perasan Pare Terhadap Lesi 

Aterosklerosis 

 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian pare selama 3 minggu 

menunjukkan pengurangan ketebalan aorta abdominalis secara bermakna dan 

semakin terjadi pengurangan setelah pemberian pare selama 6 minggu. Namun hal 

demikian tidak terjadi pada kelompok tikus yang diberi perasan pare disertai 

kuning telor, walaupun waktunya diperpanjang sampai 6 minggu penipisan 

ketebalan aorta tidak begitu bermakna. Hal ini dimungkinkan disebabkan 

pemberian kuning telor yang tetap dilanjutkan mempengaruhi efektifitas kerja 

pare sebagai antiaterogenik. 
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Berkurangnya jumlah sel busa pada pemberian pare selama 6 minggu ini 

terjadi karena peran flavonoid dan polifenol, selain sebagai antioksidan, juga 

sebagai anti peradangan
31

, yang dapat menghambat migrasi sel-sel neutrofil ke 

jaringan yang selanjutnya dalam jaringan akan menjadi makrofag. 

 

6.3. Profil Lipid dan Perkembangan Lesi Aterosklerosis pada Tikus yang 

Diberi Diet Perasan Pare dengan Diet Perasan Pare dan Kuning Telor 

 

6.3.1.Profil Lipid pada Tikus yang Diberi Diet Perasan Pare dengan Diet 

Perasan Pare dan Kuning Telor 

 

Pada penelitian ini, tikus yang diberi perasan pare saja selama 3 minggu 

terjadi penurunan kolesterol total, kolesterolHDL, trigliserida  dan LDL yang 

cukup bermakna, sedangkan pada pemberian pare plus kuning telor selama 3 

minggu  menghasilkan penurunan kadar kolesterol total, kolesterol HDL, 

kolesterol LDL dan penurunan kadar trigliserida.  

Pada tikus yang diberi pare selama 6 minggu terjadi penurunan kadar 

kolesterol total, kolesterol HDL, secara bermakna, sedangkan kadar kolesterol 

LDL, dan trigliserida terjadi peningkatan tetapi tidak cukup bermakna. Keadaan 

ini tidak sesuai dengan pola penurunan profil lipid yang diharapkan, dimana 

penurunan kadar HDL disebabkan karena efek pemberian pare yang mengandung 

vitamin C serta adanya perbedaan metabolisme di hepar pada tikus wistar
32

. 

Sementara pada kelompok tikus dengan pemberian pare saja selama 3 minggu 

maupun 6 minggu mampu memberikan efek yang optimal dibandingkan dengan 

pemberian pare plus kuning telor. 
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6.3.2.Perkembangan Lesi aterosklerosis pada Tikus yang Diberi Diet Perasan 

Pare dengan Diet Perasan Pare dan Kuning Telor 

 

Pada tikus yang diberi pare selama 3 minggu dibandingkan dengan tikus 

yang diberi pare plus kuning telor selama 3 minggu, jumlah sel busa pada 

kelompok tikus yang diberi pare plus kuning telor mengalami peningkatan dan 

penebalan pada dinding aorta secara bermakna. Demikian pula pada kelompok 

tikus dengan pemberian pare selama 6 minggu dibandingkan dengan pemberian 

pare plus kuning telor selama 6 minggu, pada kelompok pare plus kuning telor 

juga mengalami peningkatan jumlah sel busa dan penebalan dinding aorta secara 

bermakna. 

Penebalan dinding aorta pada tikus yang diberi pare plus kuning telor yang 

berlanjut ini, merupakan akibat langsung dari bertambah banyaknya jumlah sel 

busa. Disamping itu oksidasi lipoprotein dapat dihambat oleh senyawa-senyawa 

antioksidan
31 

dalam pare,  efek anti inflamasi dalam pare dapat mengatasi migrasi 

yang berlebihan dari lipoprotein ke sub intima. Hal ini mengakibatkan tidak 

terjadinya penangkapan kembali LDL yang teroksidasi oleh makrofag melalui 

reseptor ScR yang terus menerus, akibatnya makrofag menjadi sel busa dan LDL 

teroksidasi yang bersifat sitotoksik, merusak dinding sel busa yang 

mengakibatkan penumpukan kolesterol ekstrasel
18

.   

 

6.4. Keterbatasan dalam Penelitian  

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain; a) penelitian 

ini tidak menggunakan variasi berbagai dosis pare, sehingga tidak dapat dinilai 
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”dose effect relationship”, b) waktu pemberian pare hanya 12 minggu, sehingga 

pengaruh timbulnya lesi ateroklerotik belum begitu nampak.  
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