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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Masa transisi demografi akibat keberhasilan upaya menurunkan 

angka kematian dapat menimbulkan transisi epidemiologi, di mana pola 

penyakit bergeser dari infeksi akut ke infeksi degeneratif yang menahun. 

Salah satu di antaranya yang berkaitan erat dengan penyakit metabolisme dan 

cenderung akan mengalami peningkatan sebagai dampak adanya pergeseran 

perilaku pola konsumsi gizi makanan adalah diabetes melitus (Suharmiati, 

2003). Untuk mengatasi hal tersebut, dalam bidang medis mulai berkembang 

cara pengobatan dengan bahan alam yang lebih dikenal dengan fitofarmaka 

sebagai alternatif lain dari pengobatan kimiawi (Kumalaningsih, 2007). 

Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat tradisional masih selalu 

digunakan masyarakat di Indonesia terutama di daerah pedesaan yang masih 

kaya dengan keanekaragaman tumbuhannya (I Wayan, 2004). Indonesia 

memiliki berbagai macam tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai 

fitofarmaka, diantaranya adalah anggur. Ada beberapa jenis dari anggur 

antara lain anggur hijau, merah, dan hitam. Pada umumnya, buah anggur 

tumbuh di daerah tropis dengan ketinggian antara 5 - 1000 m diatas 

permukaan laut. Suhu cuaca antara 25° - 30°C dengan curah hujan yang 

diperlukan oleh tanaman ini sekitar 800 mm per tahun (Wiriyanta, 2008). 

Anggur merupakan buah yang sudah tidak asing bagi masyarakat, 

yang biasanya dikonsumsi sebagai makanan dan minuman. Pemanfaatan buah 
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anggur seringkali hanya memanfaatkan daging buah sedangkan bijinya 

dibuang (Subehi,2008).   

Kandungan utama polifenol dari ekstrak biji anggur adalah 

catechins, epicatechin, procyanidin, beberapa dimer, dan trimer. Ekstrak biji 

anggur diketahui sebagai antioksidan yang kuat, yang melindungi tubuh dari 

penuaan dini dan berbagai penyakit neurodegenerative lainnya. Biji anggur 

mengandung phenol seperti proanthocyanidins atau dikenal sebagai 

oligomeric proanthocyanidins Complex (OPC). Berbagai penelitian telah 

membuktikan kandungan OPC adalah 20 kali lebih besar dari pada vitamin E 

dan 50 kali lebih besar daripada vitamin C. Hasil penelitian lainnya 

menunjukkan bahwa ekstrak biji mempunyai efek yang sangat 

menguntungkan bagi tubuh,  seperti melindungi dari bahaya sinar matahari, 

meningkatkan daya penglihatan, meningkatkkan fleksibilitas dari sendi, 

arteri, mengingkatakan sirkulasi darah ke otak, dan berguna sebagai 

neuroprotectan (Shi, John, et al, 2003). 

Diabetes melitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik yang 

ditandai oleh hiperglikemia karena defisiansi sekresi insulin, aksi insulin atau 

keduanya (American Diabetes Association, 1997). Di Indonesia, pada tahun 

1995, ada 4,5 juta orang yang mengidap diabetes, nomor tujuh terbanyak di 

dunia. Sekarang angka ini meningkat sampai 8,4 juta dan diperkirakan pada 

2025 akan menjadi 12,4 juta orang, atau urutan kelima terbanyak di dunia. 

Peningkatan insiden Diabetes melitus yang sangat eksponensial ini tentu akan 

diikuti oleh meningkatnya kemungkinan terjadinya komplikasi kronik 

Diabetes melitus (Sarwono, 2006).  
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Kerusakan saraf adalah komplikasi diabetes yang paling sering 

terjadi. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa lebih dari 60 persen pasien 

diabetes akan mengalami komplikasi ini (Tandra, Hans, 2008). Pada beberapa 

dekade terakhir terjadi peningkatan populasi penderita diabetes melitus, 

sehingga perkembangan penyakit neurodegenatif di masyarakat semakin 

banyak. Penelitian Sun pada tahun 2008 menemukan faktor etiologi  

Alzheimer's disease (AD), Parkinson's disease (PD), dan stroke adalah 

produksi yang berlebih dari reactive oxygen species (ROS) di otak (Sun, 

2008). Untuk memerangi penyakit neurodegeneratif akibat stress oksidatif 

yang sangat merugikan ini, para peneliti telah berhasil menemukan 

kandungan antioksidan yang sangat bermanfaat seperti pada curcumin dari 

turmeric, epigallocatechin dari teh hijau, dan OPC dari ekstrak biji anggur 

(Sun, 2008).  

Pada penderita diabetes terjadi peningkatan radikal bebas dan 

penurunan antioksidan  tubuh (Setiawan, 2005). Dalam jangka lama, glukosa 

darah yang tinggi akan melemahkan dan merusak dinding pembuluh darah 

kapiler yang memberi makan ke saraf sehingga terjadi kerusakan saraf yang 

disebut Neuropati Diabetik (Diabetic Neuropathy). Itulah sebabnya penderita 

Diabetes melitus beresiko terjadi kerusakan otak akibat terjadi kerusakan 

mikrovaskular pada jaringan sarafnya (Ide, 2008).  

Komplikasi kronik diabetes melitus, khususnya kerusakan 

mikrovaskular terjadi dalam kurun waktu 10-15 tahun (American Diabetes 

Association, 2009). Untuk itu dilakukan konversi usia manusia ke usia tikus, 

dimana 10 tahun kurun waktu pada manusia sama dengan 1 bulan (4 minggu) 
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kurun waktu tikus (Djari, 2008). Diperkirakan dalam kurun waktu 4 minggu 

sudah terjadi kerusakan mikrovaskular, yang ditandai dengan gambaran 

histologis kerusakan otak tersebut digambarkan adanya  pembengkakan sel 

(cell swelling) dan pyramidal edema (Raslan A, 2007). 

Edema ini terjadi karena adanya kekacauan metabolism sel yang 

menyebabkan tidak adekuatnya fungsi pompa sodium potassium pada 

membrane neuroglial. Akhinya akan terjadi retensi sodium dan air yang akan 

menyebabkan pembengkakan astrosit (Raslan A, 2007). Astrosit berperan 

dalam transport material menuju ke neuron dan mempertahankan lingkungan 

ionik neuron (Dorland, 2002). 

Seiring dengan meningkatnya angka kejadian komplikasi 

mikrovaskuler di otak pada penderita Diabetes melitus, maka penelitian ini 

ingin mengetahui bagaimana pengaruh ekstrak biji anggur dapat memperbaiki 

sel otak pada Tikus Strain Wistar Diabetikum. 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah  ekstrak biji anggur merah dapat memperbaiki sel otak tikus 

putih model diabetikum ? 

1.3. Tujuan 

1.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh 

ekstrak biji anggur merah terhadap perbaikan sel otak pada tikus putih model  

diabetikum. 

1.3.2. Tujuan Khusus 
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1.  Membuktikan adanya penurunan jumlah cell swelling pada otak tikus 

diabetikum dengan pemberian ekstrak biji anggur merah. 

2.  Membuktikan adanya penurunan jumlah pyramidal edema pada otak 

tikus diabetikum dengan pemberian ekstrak biji anggur merah. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1.  Manfaat Akademis 

1. Menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan kedokteran 

tentang penanganan komplikasi kronik Diabetes Melitus 

2. Sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan pengaruh ekstrak biji anggur merah terhadap penyakit 

degeneratif lainnya. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

 Sebagai acuan untuk pencegahan kerusakan otak pada penderita 

Diabetes melitus. 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

 Memberi informasi kepada masyarakat tentang efek ekstrak biji 

anggur merah (Vitis vinifera) terhadap perbaikan sel otak pada penderita 

Diabetes melitus. 

 


