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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ekspresi Kolagen pada Diabetes Melitus

Kolagen adalah protein utama yang menyusun komponen matriks

ekstraseluler dan merupakan protein yang paling banyak ditemukan di dalam

tubuh manusia. Kolagen tersususn atas tripel helix dari tiga rantai α polipeptida .

Sekitar 30 bentuk rantai α terdapat pada 14 tipe kolagen. Kolagen tipe I, II dan III

merupakan kolagen interstisial atau kolagen fibriler yang merupakan jumlah

paling banyak. Tipe IV, V dan VI merupakan bentuk non fibriler dan terdapat di

jaringan interstisial dan membrane basalis .16

Mesangium menyediakan dukungan utama untuk kapiler glomerulus dan

terdiri dari sel-sel mesangial dan ECM dilepaskannya. Mesangial matriks normal

terdiri dari kolagen IV dan VI, laminin, fibronektin, thrombospondin dan

proteoglikan kondroitin sulfat. Kolagen tipe IV, fibronektin dan laminin yang

menyusun mesangial dan GBM mengalami peningkatan pada penyakit ginjal.

Pada diabetes mellitus terjadi peningkatan deposisi kolagen IV, V laminin dan

fibronektin di matriks mesangial dan GBM.5

Diabetes mellitus adalah kelompok penyakit metabolik yang ditandai

dengan hiperglikemia yang diakibatkan oleh gangguan sekresi insulin, aksi insulin

atau keduanya. Kondisi hiperglikemia kronik pada diabetes mellitus ini

dihubungkan dengan terjadinya gangguan, disfungsi dan kegagalan berbagai

organ terutama mata, ginjal, syaraf, jantung dan pembuluh darah.1,2
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Berdasarkan kadar glukosa darah, kriteria untuk diagnosis DM ada 3 (tiga)

macam cara yaitu kadar glukosa darah puasa > 126 mg/dl (7 mmol/l) dimana

pengertian puasa adalah tanpa asupan kalori minimal selama 8 jam atau kadar

glukosa plasma > 200 mg/dl (11,1 mmol/l) atau kadar glukosa plasma 2 jam >200

mg/dl (11,1 mmol/l selama OGTT (Oral Glucose Tolerance Test). 17 Metoda lain

yang digunakan untuk penentuan diagnosis dan kontrol DM adalah pengukuran

kadar hemoglobin terglikasi (HbA1c).18,19 HbA1c adalah hemoglobin yang

terglikasi pada 1 atau 2 n-terminal valin dari rantai b molekul hemoglobin

tetramer. HbA1c merupakan fraksi utama dari Hb yang terikat glukosa yang pada

keadaan normal jumlahnya dalam darah rendah. Konsentrasi HbA1c tergantung

pada konsentrasi glukosa darah dan masa hidup eritrosit.20,21 Kadar HbA1c 6,5%

(48 mmol/mol) merupakan cut of point untuk diagnosis DM. 18,19

Kondisi diabetes dalam waktu yang lama dapat menyebabkan anomali

struktural dan fungsi vaskuler yang ditandai dengan mikro dan makrovaskuler

komplikasi diabetes, retinopathy, nephropathy, cardiomyopathy, penyakit

vaskuler perifer, gangguan cerebrovaskuler dan atherosclerosis .22

Hipertrofi glomerulus dan penebalan membrane basalis glomerulus serta

ekspansi mesangial glomerulus terjadi pada semua jenis DM segera setelah

kondisi hiperglikemia. Hal ini terutama disebabkan oleh penimbunan komponen

matriks ekstraseluler (ECM) seperti kolagen, tenascin dan fibrinektin yang

merupakan penyebab ekspansi mesangium serta ekspansi interstisial dan terjadi

ketidakseimbangan antara sintesis dan degradasi komponen ECM.1,5,6 Ekspansi
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ECM yang terjadi pada komplikasi DM terjadi karena peningkatan sintesis protein

matriks dan penghambatan degradasi ECM.22

Pada kondisi DM, hiperglikemia menyebabkan terjadinya penebalan

membrane basalis glomerulus dan ekspansi mesangial akibat akumulasi protein

matriks ekstra seluler ( ECM) seperti fibronektin , laminin dan kolagen tipe IV .3

Penelitian in vitro membuktikan bahwa sel mesangial glomerulus yang dikultur

pada media tinggi glukosa (30mM/l) menunjukkan akumulasi peningkatan jumlah

protein ECM fibronektin, laminin dan kolagen tipe IV. Hal ini dikarenakan terjadi

peningkatan sintesis protein ECM dan kadar mRNA.4 Kultur sel mesangial pada

media glukosa 30 mMol/l selama 4 minggu yang diperiksa dengan metoda ELISA

menunjukkan jumlah peningkatan protein ECM. Fibronektin dan laminin

meningkat hampir 60% sementara kolagen tipe IV meningkat 50%.3 Sementara

kultur sel mesangial pada media glukosa 10mMol/l selama 1 minggu

menunjukkan peningkatan akumulasi fibronektin, laminin dan kolagen.23

2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ekspresi Kolagen pada DM

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pada DM terjadi

peningkatan jumlah dan ekspresi kolagen. Beberapa faktor yang mempengaruhi

ekspresi kolagen mesangial adalah glukosa darah, transforming growth factor,

insulin dan angiotensin II. 1,5, 24,25,26
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2.2.1. Glukosa darah

Peningkatan kadar glukosa darah meningkatkan ekspresi mRNA, sintesis

protein dan akumulasi protein ECM termasuk fibronektin, laminin dan kolagen

I,II .IV dan VI. Glukosa darah yang tinggi berperan baik secara langsung maupun

tidak langsung terhadap sintesa protein ECM mesangial pada ginjal diabetik.

Hiperglikemia ini diasosiasikan dengan peningkatan ekspresi growth factor TGF-

ß dan peningkatan TGF-ß meningkatkan sintesa kolagen tipe IV dan laminin.5

Glukosa ekstraseluler yang tinggi akan menginduksi ekspresi glucose transporter

GLUT1, dan akan meningkatkan metabolisme glukosa melalui beberapa jalur

biokimia yang akan menghasilkan advanced glycation end products dan generasi

stress oksidatif yang mengaktifkan sinyal untuk meningkatkan produksi ECM

melalui aktivasi protein kinase , jalur sinyal extracellular related kinase (ERK)

dan sintesis TGF-ß1. 25

Hiperglikemia kronis merupakan faktor utama pada onset komplikasi

mikrovaskuler diabetes mellitus pada tipe 1 maupun tipe 2 . Faktor hemodinamik,

faktor metabolik (AGEs, Stress oksidatif, jalur PKC/MAPK, jalur poliol, jalur

heksosamin, dan asam lemak) merupakan suatu rangkaian/jaringan yang

menyebabkan kerusakan jaringan seperti inflamasi (infiltrasi sel, berkurangnya

sel, proliferasi sel) , neovaskularisasi dan ekspansi matriks ekstraseluler.22

Hiperglikemia merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan jaringan

pada diabetes mellitus. Proses ini dimodifikasi dimodifikasi oleh perbedaan

genetik individu dan faktor-faktor percepatan seperti hipertensi dan

hiperlipidemia. Diabetes merusak sel secara selektif seperti sel endotel dan sel
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mesangial yang mana kecepatan transport glukosa tidak menurun dengan cepat

pada kondisi hiperglikemia sehingga glukosa dalam sel tinggi.22

Metabolisme glukosa yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan akibat

hiperglikemia pada DM dapat terjadi melalui 4 mekanisme jalur biokimiawi yaitu

jalur poliol, peningkatan produksi AGE intraseluler, aktivasi protein Kinase C

(PKC) dan peningkatan aktivitas jalur heksosamin . Melalui 4 jalur biokimiawi

tersebut dapat menginduksi ROS yang menstimulasi berbagai growth factor

seperti VEGF dan TGF-ß. Peningkatan sintesis TGF-ß akan menstimulir sintesis

matriks ECM fibronektin, laminin dan kolagen.16,23

2.2.1.1. Jalur Poliol

Pada kondisi normal , enzim aldose reduktase berfungsi untuk mengurangi

toksisitas senyawa aldehid dalam sel menjadi alkohol inaktif . ketika konsentrasi

glukosa dalam sel tinggi, enzim ini juga mereduksi glukosa menjadi sorbitol.16

Pada jalur ini glukosa dirubah menjadi sorbitol oleh enzim aldose

reductase kemudian dirubah menjadi fruktosa oleh enzim sorbitol dehidrogenase.

Kecepatan produksi sorbitol akan tergantung pada konsentrasi glukosa

intraseluler. Aldose reductase dan sorbitol dehidrogenase dapat diidentifikasi

pada sel glomerulus termasuk sel mesangial dan akumulasi sorbitol dan mio-

inositol ditemukan pada sel mesangial pada saat kadar glukosa tinggi .23

Dalam proses reduksi glukosa menjadi sorbitol enzim aldose reductase

membutuhkan NADPH yang merupakan kofaktor esensial untuk regenerasi

antioksidan intraseluler yaitu glutation tereduksi (GSH). Berkurangnya jumlah
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GSH pada jalur poliol ini akan meningkatkan kepekaan terhadap stress oksidatif

intraseluler.16 Kelebihan glukosa melalui metabolisme jalur poliol ini akan

menyebabkan sintesa molekul de novo diacylglycerol (DAG) dan phosphatidic

acid yang dapat meningkatakan aktivitas PKC yang selanjutnya menginisiasi

ekspresi TGF-ß1 yang meningkatkan sintesa protein ECM khususnya kolagen tipe

IV .8

.

2.2.1.2. Jalur AGEs ( Advanced Glycation Ends products )

Kadar glukosa darah yang tinggi pada penderita diabetes mellitus memicu

terjadinya proses proses glikasi lipid dan protein yang mengakibatkan peningkatan

AGE (advanced glycation end-product). AGE diproduksi melalui reaksi Maillard

yang ditandai dengan adanya asam amino teralkilasi, residu fluoresens dan ikatan

silang (cross-linkage) intra maupun inter molekul. Interaksi AGE dengan RAGE

(Receptor for advanced glycation end-product) akan meningkatkan produksi ROS

(Reactive oxygen species) intraseluler dan up-regulation faktor transkripsi NF-kB

dan produknya yaitu endothelin-1, vascular adhesion molecule-1 (VAM-1),

intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1), E-selectin, tissue factor,

thrombomodulin, vascular endothelial growth factor (VEGF), sitokin

proinflamasi, IL-1α, IL-6, tumor necrosis factor dan RAGE.27

AGE intraseluler merupakan salah satu faktor penting pada hemostasis

vaskuler. Pembentukan AGE pada pada protein intraseluler relatif lebih lambat

pada glukosa dan lebih cepat dengan fruktosa, gliseraldehid-3-phosphate,

glukosa-6-fosfat intraseluler terbentuk secara signifikan pada sel endotel satu
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minggu setelah kondisi hiperglikemik . Secara intraseluler fibroblast growth

factor (FGF) merupakan salah satu protein yang juga terglikasi. Modifikasi AGE

terhadap FGF mengakibatkan menurunnya aktivitas mitogenik sitosol sel endotel

hingga 70%. Pembentukan AGE pada ECM terjadi pada protein secara lambat.

Akumulasi AGE pada protein ECM akan mengakibatkan terjadinya ikatan silang

yang dapat menangkap makromolekul disekitarnya. AGE mampu mengubah

struktur dan dan sifat kolagen matriks protein, fibronektin dan laminin melalui

ikatan kovalen AGE-AGE intermolekul atau ikatan silang. Ikatan silang AGE

pada kolagen tipe 1 dan elastin meningkatkan kekakuan vaskuler. Glikasi

mengakibatkan peningkatan sintesis kolagen tipe III, IV, V, VI, laminin dan

fibronektin pada ECM yang dipicu melalui up regulation TGF-ß.27

Penumpukan AGE pada berbagai jaringan dapat mengakibatkan berbagai

komplikasi. Ginjal merupakan tempat metabolism AGE sekaligus lokasi

akumulasi AGE dan kerusakan akibat AGE. AGEs meningkatkan sintesis

fibronektin, laminin dan kolagen tipe IV yang mengakibatkan sklerosis

glomerulus, fibrosis dan hipertrofi ginjal. Deposit AGE ditemukan pada penderita

diabetes nefropati namun tidak pada kontrol. Pada pasien diabetes dengan gagal

ginjal stadium akhir terdapat AGE dua kali lebih banyak dibanding penderita

diabetes tanpa gangguan ginjal. Ikatan AGE dengan RAGE akan meningkatkan

TGF-ß1 yang berperan dalam fibrogenesis di tubulus renal dan apoptosis podosit

yang mengakibatkan disfungsi renal dan albuminuria pada diabetes .23

Pada deposisi matrik ekstraseluler, sintesis kolagen diperbanyak oleh faktor

pertumbuhan dan sitokin yaitu PDGF, FGF, TGF β dan IL-1, IL-4, IgGI yang
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diproduksi oleh lekosit dan limfosit pada saat sintesis kolagen. Sedangkan proses

degradasi kolagen dan protein ECM lain dilaksanakan oleh metaloproteinase.

Metaloproteinase terdiri atas interstitial kolagenase dan gelatinase, diproduksi

oleh beberapa macam sel : fibroblas, makrofag, netrofil, sel sinovial dan beberapa

sel epitel. Untuk mensekresikannya perlu stimulus tertentu yaitu PDGF, FGF, IL1,

TNF α, fagosit dan stress fisik.23

2.2.1.3. Jalur PKC

Gambar 1. Hiperglikemia menginduksi aktivasi PKC

Kondisi hiperglikemia intrasel akan meningkatkan sintesa molekul diacyl-

glycerol ( DAG ), suatu kofaktor aktivasi isoform klasik dari protein kinase –C, -

ß, -δ dan –α. Aktivasi PKC oleh hiperglikemia intraseluler ini memberikan

pengaruh terhadap ekspresi gen seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Pada

setiap kasus terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah untuk faktor-faktor yang

menguntungkan , sebaliknya terjadi peningkatan jumlah untuk faktor-faktor yang

tidak menguntungkan. Produksi vasodilator endothelial nitric oxide synthase
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(eNOS)menurun, sementara vasokonstriktor endothelin-1 meningkat. TGF-ß dan

plasminogen activator inhibitor-1 meningkat. Jumlah TGF-ß yang meningkat ,

mengakibatkan meningkatnya sintesa kolagen dan fibronektin.16

Hiperglikemia menstimulasi ekspresi ECM sel mesangial glomerulus

dengan proses yang melibatkan isozym PKC dan meningkatkan sinyal oleh

peptide autokrin seperti endothelin-1 (ET-1) yang memberikan kontribusi pada

ekspresi ECM. Isozim PKC adalah famili dari serine/threonine protein kinase

dengan kode paling tidak 12 gene yang berbeda. PKC klasik (α,ß dan γ) 

distimulasi oleh DAG, phosphatidylserine dan memerlukan Ca2+. PKC baru (δ, ε,

η dan θ) diaktivasi  oleh DAG, phosphatidylserine tetapi tidak peka terhadap Ca2+.

Pada hiperglikemia ERK1/2 sel mesangial memberi sinyal respon kepada autakoid

seperti ET-1. Peran langsung dari ET-1 diduga meningkatkan ekspresi mRNA

ET-1 dan menstimulasi mitogenesis sel mesangial. ET-1 berikatan dengan

pasangan reseptor G-proteinnya , menstimulasi hidrolisis phospholipase C dari

phosphatidylinosital biphosphat untuk membentuk 2/3 mesenger, inositol

triphosphat dan DAG yang selanjutnya akan menstimulasi pelepasan Ca2+ dan

aktivasi PKC. Snyal transduksi ET-1 juga melibatkan MAPKs termasuk ERK1/2.

Dibuktikan bahwa PKC δ, ε, dan ζ melalui ERK1/2 meningkatkan ekspresi 

kolagen tipe IV dan PKC –α dan –ß melalui ET-1 menginduksi kolagen tipe IV

tanpa tergantung ERK1/2 dan Elk-1. Pada kultur sel mesangial tikus, ET-1

menstimulasi ekspresi fibronektin dan mRNA kolagen tipe IV. Penghambatan

terhadap isozim PKC dapat mencegah berlebihnya ekspresi kolagen tipe IV.28
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Kultur sel mesangial pada glukosa konsentrasi tinggi meningkatkan sintesa

protein de nouvo terutama kolagen tipe Idan IV hal ini meniru efek dari

rekombinan TGF-ß pada sintesa sel kolagen. Ekspresi gen sintesa kolagen dan

protein pada hiperglikemia diaktifkan oleh TGF-ß endogen . Hal ini membuktikan

bahwa TGF-ß adalah sitokin penting untuk menstimulasi sintesa kolagen pada

hiperglikemia.7

2.2.1.4. Jalur Heksosamin

Kadar glukosa sel yang tinggi, menyebabkan sebagian besar glukosa

termetabolisme melalui proses glikolisis menjadi glukosa-6-fosfat kemudian

menjadi fruktosa-6-fosfat, selanjutnya jalur glikolisis yang lain. Sebagian dari

fruktosa-6-fosfat oleh enzim GFAT (gluthamin-fructose-6 phosphate

amidotransferase) diubah menjadi glucosamine-6 phosphat dan akhirnya menjadi

UDP (uridinediphosphate) N-acetylglucosamine yang merupakan suatu substrat

untuk reaksi sintesis proteoglikan dan pembentukan glikoprotein O-linked. UDP

(uridinediphosphate) N-acetylglucosamine mengaktivasi factor transkripsional

SpI yang berhubungan dengan sintesis growth factor seperti TGF-ß1 dan

inhibitor-1 aktivator plasminogen . Bergabungnya UDP ( uridinediphosphate) N-

acetylglucosamine dengan residu faktor transkripsi serin dan treonin akan

menyebabkan terjadinya berbagai ekspresi gen.16,23

Metabolisme glukosa yang berlebihan akibat hiperglikemi, termasuk

reaksi oksidasi memberikan akibat akumulasi ROS seperti hydrogen peroksid,

anion superoksid and radical hydrogen . peran ROS pada DM akan menyebabkan
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meningkatnya TGF-ß dan sintesa kolagen. Berdasarkan hal tersebut sintesa

kolagen dapat direduksi dengan menekan sintesa TGF-ß dengan menghambat

akumulasi ROS menggunakan antioksidan. Produksi kolagen pada sel mesangial

pada DM dapat dicegah dengan pemberian vitamin E atau taurin .8

Hiperglikemia menginduksi terjadinya vascular injury melalu jalur

overlapping yang kompleks, termasuk AGEs, aktivasi PKC dan generasi ROS.

ROS berperan penting pada perkembangan dari DM, termasuk inisiasi diabetes

nefropati. Terapi antioksidan telah diujikan pada model hewan coba, dan bukti

klinik masih terus diuji. Kelabihan produksi ROS melalui nicotinamide adenine

dinucleotide phosphate (NADPH) oxidase (Nox) berperan pada perkembangan

DM termasuk patogenesis diabetes nefropati. Dengan aktivasi PKC produksi

superoksid meningkat dan menaikkan VEGF renal, serum dan urine. Blokade Nox

atau PKC akan menurunkan produksi superoksid sitosolik dan ktivasi PKC.

Akumulasi ECM renal fibronektin dan kolagen tipe IV dapat diturunkan dengan

apocynin, suatu inhibitor Nox.6

2.2.2. Transforming Growth Factor (TGF)

Transforming growth factor (TGF-ß1, TGF-ß2, TGF-ß3) dan reseptornya

terdapat pada semua sel glomerulus dan tubulus proksimal. Sel epitel dan

mesangial glomerulus yang terpapar TGF-ß akan meningkatkan sintesis protein

ECM, menurunkan sintesis MMP (matrix metalloproteinase) dan meningkatkan

produksi TIMP (tissue inhibitors of MMPs). Mitogen-activated protein kinase

(MPAK) berperan dalam glucose-induce TGF-ß yang memperantarai peningkatan
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produksi ECM pada mesangial. TGF-ß akan merangsang pengambilan glukosa

dengan meningkatkan GLUT-1 dalam mesangial. Konsentrasi TGF-ß2 dan

reseptornya juga meningkat pada DM. Pemberian antibodi anti TGF-ß

memberikan efek netralisasi terhadap TGF-ß1, TGF-ß2, dan TGF-ß3 ginjal akan

membatasi membatasi peningkatan TGF-ß1 , reseptor TGF-ß2, kolagen tipe IV,

mRNA fibronektin dan hiperttrofi glomerulus. Pengobatan dengan ACE bloker

(enalapril ) akan menurunkan reseptor TGF-ß glomerulus tanpa adanya perubahan

dalam isoform TGF-ß. 1,26,27

2.2.3. Insulin

Penelitian Anderson dkk memberikan hasil bahwa pemberian insulin dapat

secara signifikan menaikkan TGF-ß dan ekspresi gen ECM pad sel mesangial

tikus . Insulin meningkatkan reseptor angiotensin I dan aktivitas MAP kinase.29.

Studi dengan hewan coba di laboratorium menunjukkan bahwa hiperglikemia

berakibat pada peningkatan akumulasi protein ECM di mesangial. Pemberian

insulin menginduksi perubahan kualitatif komposisi kolagen ECM. Kultur sel

mesangial yang ditumbuhkan pada media dengan keberadaan insulin dan tanpa

adanya insulin membuktikan bahwa, konsentrasi insulin yang tinggi (1 μmol per

liter) menstimulasi proliferasi sel mesangial dan menyebabkan sintesis kolagen

tipe I dan tipe III. Sebaliknya sel mesangial yang ditumbuhkan pada media tanpa

insulin memproduksi kolagen tipe IV lebih banyak dibanding komposisi matriks

sel mesangial normal. Berdasarkan hal ini pemberian insulin tidak hanya
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bertanggungjawab terhadap ekspresi kolagen, tetapi jangka panjang dapat

berakibat sel mengalami perubahan fenotip .5

2.2.4. Angiotensin II

Studi pada manusia menunjukkan bahwa progress diabetes dapat

diperlambat dengan pemberian angiotensin converting enzim inhibitors ( ACEI ).

Studi pada kultur sel mesangial menunjukkan bahwa pemberian insulin pada sel

mesangial meningkatkan ekspresi reseptor angiotensin II dan menstimulasi

transport calcium. Angiotensin II menstimulasi transkripsi dan sintesis kolagen

tipe I, meningkatkan kadar IGF-I, platelet derived growth factor A, fibroblast

growth factor dan TGF-ß. Akibat dari stimulasi growth factor ini akan terjadi

proliferasi dan sintesis ECM pada mesangial .5

Kultur sel mesangial pada media dengan Angiotensin II (1 μM)

menunjukkan peningkatan TGF-ß1, fibronektin, kolagen tipe I , kolagen tipe IV

dan laminin. Peningkatan ini dapat dikembalikan dengan pemberian Losartan

suatu inhibitor reseptor angiotensin .29 Studi dengan pemberian Perindopril suatu

ACEI pada renal microangiopathy tikus diabetes yang diinduksi Streptosotozin

selama 6 minggu membuktikan bahwa tikus tanpa perlakuan mengalami

peningkatan ukuran glomerulus, penebalan GBM dan peningkatan matriks ECM

disbanding control. Pemberian perindopril secara efektif mencegah hipertrofi

glomerulus dan penebalan GBM dan penurunan ekspresi kolagen tipe IV .

Berdasarkan hasil studi tersebut dapat disimpulkan bahwa perindopril efektif
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untuk mencegah lesi renal yang disebabkan oleh peningkatan ekspresi kolagen

tipe IV pada DM. 24

2.3. Flavonoid sebagai anti oksidan

Tanaman obat mempunyai daya kuratif karena adanya zat-zat

fittoterapetika seperti senyawa senyawa fenolik dan flavonoid yang terdistribusi

pad berbagai bagian tanaman dengan berbagai komposisi. Senyawa fenolik

dikenal sebagai zat fitokimia terpenting dalam tanaman dan terbagi menjadi dua

kelompok utama yaitu polifenol dan flavonoid. Senyawa fenolik selalu

dikorelasikan dengan aktivitas antioksidan sehingga dapat menghambat penyakit-

penyakit yang dsebabkan oleh stress oksidatif.13

Flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa metabolit sekunder

yang paling banyak ditemukan di dalam jaringan tanaman. Flavonoid termasuk

dalam golongan senyawa fenolik dengan struktr kimia C6-C3-C6. Kerangka

flavonoid terdiri atas satu cincin aromatic A, satu cincin aromatic B dan cincin

tengah berupa heterosiklik yang mengandung oksigen .11

Gambar 2. Struktur kimia Flavonoid Quersetin

( Dikutip dari Maslarova, 2001).
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Selain sebagai antioksidan, flavonoid mempunyai aktivitas farmakologi

potensial seperti antikarsinogenik, antitrombotik, antimutagenik dan

antimicrobial. Aktivitas antioksidan dari ekstrak daun salam didasarkan pada

kandungan senyawa fenolik dan flavonoid yang tinggi. Senyawa ini bertindak

sebagai “scavenger” radikal bebas dengan mendonorkan alkohol hidrogen atau

satu dari delocalized electrons. Flavonoid adalah senyawa polifenol dengan

banyak gugus hidroksil sehingga mampu mendonorkan elektron untuk

menstabilkan radikal bebas.13

Endapan sari buah Morinda citrifolia L (Mengkudu) mengandung

mengandung senyawa polifenol flavonoid. Hasil penelitian Iswara pada tahun

2011 menunjukkan bahwa pemberian ekstrak mengkudu pada tikus Sprague

dawley yang mengalami diabetes nefropati mampu menurunkan ekspresi kolagen

mesangial glomerulus dan kadar TGF-ß serum. 15

Pemberian α-lipoic acid yang merupakan antioksidan pada tikus diabetik

akibat induksi streptozotocin dosis 60 mg/kgBB intra peritoneal dapat

menurunkan kadar TGF dan mengurangi ekspansi mesangial glomerulus 10

2.4. Daun Salam (Syzygium polyanthum (Wight) Walp)

2.4.1. Klasifikasi tanaman

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Bangsa: Myrtales

Suku :Myrtaceae
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Marga : Syzygium

Jenis : Syzygium polyanthum (Wight) Walp

Nama sinonim : Eugenia polyantha

Nama umum : Salam

Nama daerah :

Meselangan (Sumatera), Ubai serai (Melayu), Salam (Jawa, Sunda,

Madura), Gowok (Sunda), Manting (jawa), Kastam (Kangean)

Nama dalam bahasa Inggris : Bay leaf . 30

2.4.2. Deskripsi tanaman

Deskripsi tanaman Syzygium polyanthum adalah pohon bertajuk rimbun,

tinggi sampai 25 m, berakar tunggang, batang bulat, permukaan licin. Daun bila

diremas berbau harum, berbentuk lonjong sampai elip atau bundar telur sungsang,

pangkal lancip sedangkan ujung lancip sampai tumpul. Perbungaan berupa malai,

keluar dari ranting, berbau harum. Bila musim berbunga pohon akan dipenuhi

oleh bunga-bunganya. Kelopak bunga berbentuk cangkir yang lebar , ukuran

lebih kurang 1 mm. mahkota bunga berwarna putih, panjang 2,5 mm sampai 3,5

mm, benang sari terbagi dalam 4 kelompok, panjang lebihkurang 3 mm, berwarna

kuning lembayung. Buah buni berwarna merah gelap, bentuk bulat dengan garis

tengah 8 mm sampai 9 mm, pada bagian tepi merakar lemabga yang sangat

pendek.

Simplisia daun berupa daun tunggal bertangkai pendek, panjang tangkai

daun 5 mm sampai 10 mm, helai daun berbentuk jorong memanjang, panjang 7
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cm sampai 15 cm, lebar 5 cm sampai 10 cm, ujung dan pangkal daun meruncing,

tepi rata; permukaan atas berwarna coklat coklat kehijauan, licin, mengkilat ;

permukaan bawah berwarna coklat tua, tulang daun menyirip dan menonjol pada

permukaan bawah, tulang cabang halus. 31

Pemanenan Salam dilakukan dengan pemetikan daun yang sudah

berawarna hijau tua.32 Simplisia daun salam berupa daun yang telah dikeringkan

dari tanaman Eugenia polyantha . 30

2.4.3. Kandungan Kimia Daun Salam

Syzygium polianthum (Wight) Walp banyak tumbuh di hutan dan dapat

ditanan di pekarangan. Masyarakat sering menggunakannya sebagai bumbu dapur,

tetapi secara empiris rebusan daun salam segar digunakan sebagai obat diare,

diabetes mellitus, gangguan pencernaan dan mempunyai sifat adstringen.

Kandungan kimia yang terdapat dalam daun salam diantaranya saponin,

flavonoida, alkaloida, polifenol, tanin dan minyak atsiri yang terdiri dari sitral dan

eugenol.33

Hasil analisis fitokimia terhadap ekstrak Syzygium polyanthum bahwa

kandungan kimia ekstrak etanol daun salam adalah karbohidrat, tanin, alkaloid,

steroid, triterpenoid dan flavonoid .34

Analisa kuantitatif terhadap ekstrak metanol daun salam menunjukkan

bahwa kandungan flavonoid total dalam rutin equivalen adalah 60,6 + 15,2 dan

kandungan senyawa fenolik total sebagai gallic acid equivalents (GAC mg/g)

adalah 718 + 26,4.30 Selanjutnya pada tahun 2012 Perumal dkk melaporkan
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bahwa ekstrak metanol daun Syzygium polyanthum mengandung total fenolik

333,75+1,92 GAEg-1 dan flavonoid 65,2+1,83mgCEg-1.

Kadar senyawa fenolik dan flavonoid total yang cukup tinggi

menunjukkan bahwa ekstrak daun salam berpotensi sebagai herbal yang

mempunyai aktivitas antioksidan. Hasil uji aktivitas antioksidan dengan metoda

DPPH free radical-scavenging assay, reducing power dan ß-carotene/linoleic

acid bleaching assay mengindikasikan bahwa ekstrak daun salam berpotensi

sebagai penangkap radikal bebas dan mempunyai aktivitas antioksidan yang

cukup tinggi.13

Radikal bebas dalam bentuk reactive oxygen and nitrogen species adalah

bagian integral dari fisiologi normal. Over produksi dari reactive oxygen species

ini dapat menyebabkan terjadinya stress oksidatif yang dapat bereaksi dengan

biomolekul menyebabkan injury dan kematian. Stres oksidatif ini diyakini sebagai

penyebab utama dari penyakit degeneratif. ROS, termasuk anion superoksida,

radikal hidrogen, nitrit oksida dan peroksinitrit berpotensi menimbulkan proses

degeneratif. Antioksidan dapat melindungi kehidupan organisme dari kerusakan

yang disebabkan oleh tidak terkendalinya produksi ROS, peroksidase lemak,

kerusakan protein dan strand DNA .35

Ekstrak etanolik daun salam dosis 2,62 mg/20 g BB dan 5,24 mg/20 g BB

dapat menurunkan secara bermakna kadar glukosa darah mencit jantan yang

diinduksi aloksan. Diduga glikosida flavonoid yang terkandung dalam daun

tersebut bertindak sebagai penangkap radikal hidroksil sehingga dapat mencegah

aksi diabetogenik dari aloksan.14
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2.5. Induksi Diabetes Melitus pada Tikus Sprague dawley dengan

Streptozotocin

Penelitian tentang diabetes mellitus dilakukan menggunakan hewan

percobaan didasarkan pada pathogenesis penyakit tersebut pada manusia.

Berdasarkan metoda pelaksanaannya hewan percobaan diabetes mellitus

dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Terinduksi (induced), melalui pankreaktomi, senyawa kimia

(diabetogenik) dan virus.

2. Spontan (spontaneous), menggunakan tikus BB (bio breeding) atau mencit

NOD (non-obese diabetic). Spontaneous animal models mempunyai

karakteristik yang relatif sama dengan kondisi diabetes mellitus pada

manusia meliputi gejala-gejala penyakit, imunologi, genetik maupun

karakteristik klinik lainnya.

Eksperimental laboratorium secara induksi dilakukan dengan beberapa metode.

Secara pankreaktomi, induksi diabetes mellitus dilakukan dengan mengambil 90-

95% pankreas dari tubuh hewan uji. Sel Langerhans pankreas yang tersisa akan

mengalami hipertrofi dan penurunan sekresi insulin yang diperlukan untuk

metabolism. Metode induksi lain adalah dengan membuat hewan coba menjadi

diabetes mellitus dengan menyuntikkan senyawa diabetogenik seperti aloksan dan

streptozotocin. Senyawa ini akan membuat degenerasi sel ß-langerhans pancreas.

Pemberian STZ dosis 60mg/kg BB dapat menimbulkan proses autoimun yang
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mengakibatkan kerusakan sel ß Langerhans dan akan memunculkan gejala klinik

diabetes mellitus dalam waktu 2 sampai 4 hari.36

Streptozotocin atau 2-deoksi-2-(3-(metal-3-nitrosoureido)-D-gluko

piranose) merupakan derivate nitrosuria yang diisolasi dari Streptomyces

achromogenes yang mempunyai aktivitas anti neoplasma dan antibiotik spektrum

luas. Struktur kimia dari STZ dapat dilihat pada gambar 3

Gambar 3. Struktur kimia Streptozotocin

Binatang pengerat (Rodent) biasa digunakan sebagai hewan uji pada

penelitian diabetes mellitus dengan induksi senyawa diabetogenik. STZ dapat

menginduksi hewan coba menjadi diabetes mellitus tipe 1 atau IDDM. Selain itu

STZ dapat menginduksi hewan coba menjadi diabetes mellitus tipe 2 apabila

diberikan pada mencit atau tikus neonates yang berusia 1 sampai 2 hari.

Dilaporkan bahwa STZ menyebabkan diabetes ringan sampai berat tergantung

pada dosis yang diberikan baik secara intra vena maupun intra peritoneal.

Perkembangan kondisi diabetes ditentukan oleh dosis, rute pemberian dan spesies

hewan uji yang digunakan.37

Dosis STZ yang digunakan untuk menginduksi DM tipe 1 adalah 40-60

mg/kg BB secara iv, sedangkan untuk intra peritoneal dapat menggunakan dosis

yang sama atau lebih besar. STZ dapat juga diberikan dengan dosis berulang
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.Untuk menginduksi DM tipe 2 (NIDDM) , STZ diberikan diberikan secara

intravena dosis 100 mg/kgBB pada tikus neonatus (usia 2 hari). Pada usia 8-10

minggu tikus akan mengalami gangguan respon terhadap glukosa dan sensitivitas

sel ß terhadap glukosa. Sementara sel α dan γ tidak dipengaruhi secara signifikan 

oleh pemberian STZ pada neonatus sehingga tidak berdampak pada perubahan

glucagon dan somastatin. Patofisiologi tersebut identik dengan NIDDM.38

Jenis kelamin dan latar belakang genetik akan memengaruhi kerentanan

hewan pengerat terhadap kerusakan pankreas akibat induksi STZ dan

peningkatan kerusakan ginjal pada diabetes. Hewan pengerat jantan umumnya

mempunyai kepekaan yang lebih tinggi terhadap induksi STZ dan lebih mudah

menjadi hiperglikemi.40

Pemberian STZ dosis 60 mg/kg BB secara i.p pada hewan uji tikus

Sprague dawley jantan menunjukkan bahwa 1 jam setelah pemberian STZ terjadi

peningkatan kadar glukosa serum darah dan penurunan ALT (Alanin amino

transferase) dan AST (Aspartat amino transferase).41

Mekanisme induksi kerusakan sel ß pankreas pada tikus oleh STZ dapat

dilihat pada gambar 4. STZ menembus sel ß Langerhans melalui transporter

glukosa GLUT 2. Aksi STZ intraseluler menghasilkan perubahan DNA sel ß

pankreas. Alkilasi DNA oleh STZ melalui gugus nitrosourea mengakibatkan

kerusakan sel ß pankreas. STZ merupakan donor NO (nitrit oksid) yang

mempunyai kontribusi terhadap kerusakan sel tersebut melalui peningkatan

aktivitas guanililsiklase dan pembentukan cGMP. NO dihasilkan pada saat STZ

mengalami metabolisme dalam sel. STZ juga membangkitkan oksigen reaktif
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yang mempunyai peran tinggi dalam kerusakan sel ß pankreas. Pembentukan

anion superoksida diakibatkan oleh aksi STZ dalam mitokondria dan peningkatan

aktivitas xantin oksidase. Dalam hal ini, STZ menghambat siklus Krebs dan

menurunkan konsumsi oksigen mitokondria. Produksi ATP mitokondria yang

terbatas selanjutnya mengakibatkan penurunan nukleotida sel ß pancreas secara

drastis.38

Gambar 4 Mekanisme induksi kerusakan sel ß pancreas pada tikus oleh
streptozotocin

MIT = mitokondria; XOD = xantthine oksidase

Peningkatan defosforilasi ATP akan memacu peningkatan substrat untuk

enzim xantin oksidase di mana sel ß pancreas mempunyai aktivitas tinggi terhadap

enzim ini, yang selanjutnya akan meningkatkan produksi asam urat. Xantin

oksidase mengkatalisis reaksi pemebntukan anion superoksida aktif. Dari

pembentukan anion superoksida , terbentuk hydrogen peroksida dan radikal

superoksida. NO dan oksigen reaktif tersebut adalah penyebab utama kerusakan

sel ß pancreas.
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Kerusakan DNA akibat STZ dapat mengaktivasi poli ADP-ribosilasi yang

kemudian mengakibatkan penekanan NAD+ seluler, selanjutnya penurunan

jumlah ATP dan akhirnya terjadi penghambatan sekresi dan sintesis insulin.

Kalsium yang berlebih tidak mempunyai peran yang signifikan pada nekrosis

yang diinduksi STZ .38

Induksi STZ pada tikus Sprague dawley dosis 60 mg/kgBB , menyebabkan

terjadinya hiperglikemia yang selanjutnya terjadi ekspansi matriks mesangial ,

glomerulosklerosis dan peningkatan kadar TGFß pada urine . Kondisi ini dapat

dihambat dengan pemberian asam α lipoat yang merupakan antioksidan sehingga

menghambat stress oksidatif pada hiperglikemia.10.

BAB III


