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BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 

3.1 Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degenerasi/kerusakan fotoreseptor 

(destruksi/atrofi). 
Hilangnya perycite retina. 

Induksi STZ 

Hancurkan sel β pancreas untuk 

aktivitas hiperglikemia diikuti 

hiperlipidemia dan peningkatan 

stres oksidatif dikombinasikan 

resistensi insulin. 

Kadar insulin plasma yang selectif 

nekrotik disebabkan irreversible sel β 

pancreas. 

Paparan ROS pada mitokondria 

menunjukkan overexpression MnSOD 

sehingga superoksida meningkat, terkena 

sel glial (retina) dan di mRNA terdapat 

RPE65 yang berefek pada fotoreseptor. 

Peningkatan glukogen 

Hipoksia pada sel. 

Sorbitol berlebih, aktivasi protein kinase C, 

AGE s menginduksi apoptosis. 

Mengikat reseptor melepaskan sitokin dan 

faktor pertumbuhan (VEGF), 

hiperpermeabilitas, penyumbatan dan 

inkompetensi pembuluh darah. 

Adanya ekspresi ICAM 1 dan P-selectin, 

choroid menunjukkan peningkatan 

leukosit, peningkatan imunoreaktif 

mediator inflamasi IL 1 b, IL-6, TNF-α 

yang tinggi di vitreous. 

Ceruloplasmin, 

haptoglobin, CRP 

meningkat. Sel 

ganglion merubah 

disfungsi 

mekanisme 

transport aksonal 

saraf tikus. 

Nikotinamida 

adenin 

dinukleotida 

fosfat oksidase 

sumber oksigen 

reaktif yang 

terpapar ROS. 

 

Asam klorogenat, asam 

elaidat, asam sitrat, asam 

malat, tanin, kriptoxantin, 

fisalin, saponin, 

terpenoid, flavonoid, 

polifenol, alkaloid dan 

steroid. 

Fraksi Kloroform Herba 

Physalis angulata L. 

Asam lemak, asam 

heksanoat, 9-

octadecenoid acid, dan 

octadeceoid acid. Asam 

oleik (9-Octadecanoid 

acid). 

Nordextromethorphan. 

Fenolic, aplysteryacetate 
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Keterangan :  

 

 

 

3.2 Uraian Kerangka Konsep 

Streptozotocin (STZ) merupakan induksi diabetes yang dapat menghancurkan 

sel β di pankreas meskipun begitu, semua tikus berakhir dengan hiperglikemia 

menunjukkan kelainan metabolik kronis ditandai dengan awalnya hyperglikemia 

diikuti oleh hiperlipidemia dan peningkatan stres oksidatif (Joy, J. M. dan Kumar, 

G. A., 2011). Pada tipe 2 fungsi sel β diabetes yang rusak sering dikombinasikan 

dengan resistensi insulin. Tingkat ceruloplasmin, haptoglobin dan C-reactive 

Protein (CRP) meningkat secara signifikan pada DR dibandingkan dengan kontrol 

diabetes tanpa retinopati. Peningkatan signifikan glukosa darah pada tikus 

diabetes yang diinduksi STZ untuk kadar insulin plasma disebabkan karena 

selektif nekrosis ireversibel dalam sel β (Kumar, B. et al., 2013). 

Tikus yang disuntikkan STZ tidak hanya berkembang menjadi diabetes seperti 

yang ditunjukkan oleh peningkatan kadar glukosa darah puasa tetapi juga 

ditunjukkan pada tanda eksternal yaitu retinopati setelah diinduksi selama 10 hari 

(Eshrat, H. dan Hussain, M. A., 2002). Fotoreseptor memperhitungkan sebagian 

besar aktivitas massa dan metabolik retina, peran mereka dalam patogenesis DR 

memainkan peran penting dalam degenerasi pada kapiler retina. Penyebab utama 

gangguan penglihatan terutama pada fotoreseptor karena sebagai sel 

penginderaan. Hipoksia menimbulkan pada fotoreseptor retina menunjukkan 

peningkatan metabolisme saat suasana gelap sel batang menjadi lebih maksimal 
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dalam fungsinya. Aktivitas metabolisme fotoreseptor pada malam hari akan 

membuat retina lebih hipoksia (Kern, T. S. dan Berkowitz, B. A., 2015). 

Pada tikus terdapat mitokondria yang menurunkan akibat DR hingga 

terjadinya stres oksidatif pada kasus DM. Mitokondria adalah sumber utama 

produksi superoksida dan akan terkena serangan langsung Reactive Oxygen 

Species (ROS) yang menyebabkan kerusakan komponen mitokondria. Tingkat 

superoksida itu secara signifikan meningkat di mitokondria yang diisolasi dari 

retina tikus diabetes dan ada overexpression Manganese Superoxide Dismutase 

(MnSOD) untuk terjadinya diabetes. Peningkatan superoksida mitokondria, 

menunjukkan bahwa mitokondria adalah sumber peningkatan superoksida. 

Terlihat juga pada sistem transpor elektron bisa sebagai sumber dan target 

kelebihan ROS (Manar A. Faried et al., 2014).  

Teknik molekuler memberikan bukti bahwa protein penting terhadap fungsi 

fotoreseptor sebelum terjadi mikroangiopati pada diabetes. Penurunan juga 

diperhatikan di Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) untuk protein Retinal 

Pigment Epithelium 65 (RPE65) secara signifikan terlihat pada tikus Wistar 

(Kern, T. S. dan Berkowitz, B. A., 2015). Selain itu juga, adanya ekspresi 

Intercellular Adhesion Molecule 1  (ICAM-1) dan P-selectin pada DR dan choroid 

menunjukkan peningkatan leukosit di mata dengan DR dan juga peningkatan 

imunoreaktivitas retina vaskular ICAM-1 mediator inflamasi yang menyebabkan 

kerusakan bertahap saat retinopati berlangsung diukur tingkat IL-1b, IL-6, dan 

TNF-α melalui analisis ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) dan 

menemukan bahwa vitreous IL-6 dan serum tingkat TNF-α lebih tinggi pada 

penderita diabetes daripada pada nondiabetik (Gologorsky, D., Thanos, A. dan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 
 

Vavvas, D., 2012). Fotoreseptor mengungkapkan nikotinamida adenin 

dinukleotida fosfat oksidase mengandung sebagian besar mitokondria yang 

ditemukan di retina dan keduanya merupakan sumber oksigen reaktif yang 

berkontribusi pada pembentukan superoksida retina pada diabetes (Kern, T. S. dan 

Berkowitz, B. A., 2015). 

Peran AGE dalam patogenesis DR dibuktikan dengan fakta bahwa pemberian 

AGE eksogen pada hewan diabetes menunjukkan kehilangan pericyte retina 

(Rohilla, A. dan Bruce A Berkowitz., 2012). Sehingga, pada retina diabetes 

dengan glukosa-6-fosforilase S, deteksi ekspresi VEGF di dalam retina tikus 

diabetes itu dianggap tidak hanya sebagai penanda proangiogenic. Proses stress 

oksidatif dan inflamasi adalah dua strategi praktis untuk mengembangkan 

adjuvant terhadap komplikasi diabetes (Manar A. Faried et al., 2014). 

Disfungsi sel ganglion ini bisa terjadi akibat perubahan mekanisme transport 

aksonal di dalam saraf optik tikus diabetes yang diinduksi STZ ditunjukkan juga 

terdapat degenerasi sel kerucut dengan penurunan jumlah sel di luar lapisan 

nuclear sehingga menunjukkan bertambahnya jumlah sel yang apoptosis di inti 

kedua terluar dan lapisan nuklear dalam (Kumar, B. et al., 2013). 

 Pada dasarnya fraksi herba Physalis angulata L. dapat menurunkan angka 

toksisitas yang tinggi menjadi rendah secara pemanfaatan fitokimia nutraceutical 

(buah) dan obat (daun, batang dan akar) (Rengifo, E., Vargas-arana, G. and 

Científica, U., 2013). Kandungan fenolic dari fraksi buah Physalis angulata L. 

dapat memberikan efek antidiabetik dengan menghambat enzim α-amylase dan α-

glucosidase (Raju, P., dan Mamidala, E., 2015). Terdapat juga senyawa 

aplysteryacetate yang dapat bekerja dengan menstimulasi keluarnya insulin dari 
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pankreas. Senyawa lain yang terdapat dalam fraksi kloroform tanaman Physalis 

angulata L. yaitu alkaloid Nordextromethorphan, asam lemak, asam heksanoat, 9-

octadecenoid acid, dan octadeceoid acid. Asam oleik (9-Octadecanoid acid) 

adalah asam lemak tidak jenuh yang bekerja menghambat produksi glukosa dan 

bersifat antioksidan yang dapat menangkal terbentuknya radikal bebas, diketahui 

juga ada korelasi antara membran adiposit asam oleik dengan insulin yang 

memediasi transpor glukosa. Senyawa alkaloid Nordextromethorphan ini mirip 

dengan senyawa turunan morphin yang dapat menyembuhkan penyakit diabetes 

neuropatik  (Sediarso, Sunaryo, dan Amalia, 2013). 

3.3 Hipotesis  

 Ada pengaruh fraksi kloroform herba Ciplukan (Physalis angulata L.)  

terhadap pencegahan kerusakan fotoreseptor tikus putih (Rattus Norvegicus Strain 

Wistar) yang diinduksi Streptozotocin. 


