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momuKERANGKA KONSEP DAN HIPOTESISmomu 
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Penjelasan : momu 

Diet tinggi NaCl menyebabkan peningkatan ekspresi dari sistem RAS 

pada otak akan menstimulasi menghasilkan angiotensin II (Munoz-Durango, et al., 

2016). Prednison merupakan kortikosteroid oral yang memiliki efek glukokortikoid 

berinteraksi dengan glukokortikoid reseptor pada otot polos dan endotel pembuluh 

darah yang akan meningkatkan aktivasi pada AT1R terutama pada daerah 

hipokampus dan korteks dan meningkatkan aktivasi dari Angiotensin II (Goodwin 

& Geller, 2012; Obisesan, 2009; Wang, et al., 2016).  Angiotensin II  yang berikatan 

dengan AT1R dan AT2R akan menginduksi sintesis aldosteron yang akan 

meningkatkan reabsorbsi natrium dan air. Hal tersebut menyebabkan peningkatan 

volume plasma yang akan menyebabkan peningkatan tekanan darah (Deckers, et 

al., 2015) 

Peningkatan ROS (O2
- dan H2O2) dapat menyebabkan degradasi NO dan 

penurunan aktivasi e-NOS sehingga menginhibisi pembentukan Nitric Oxide (NO) 

yang merupakan vasodilator. Hal ini akan menyebabkan peningkatan tekanan darah 

terus menerus karena vasokontriksi yang lama (James, Oparil & Carter., 2013; 

Xiao, et al., 2015). Penurunan ini perlahan akan mengubah struktur vaskular 

sehingga terjadi penurunan aliran darah serebral dan meningkatkan permeabilitas 

pada Blood Brain Barrier (Maltsev, Bystyrak & Galzitskaya., 2011). Perubahan 

pada endotel pembuluh darah tersebut dapat menyebabkan hipoksia jaringan dan 

iskemik karena darah beserta oksigen yang sampai kepada jaringan menjadi lebih 

sedikit sebagai akibat dari penebalan tunika intima arteri pada pasien hipertensi 

(Udani, et al., 2011). Hipertensi yang terus menerus akan terjadi iskemi di otak 

sehingga adanya perubahan seperti atrofi pada hipokampus yang nantinya akan 
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berhubungan dengan penurunan fungsi kognitif salah satunya adalah menurunnya 

proses memori terutama short term memory atau working memory (Sherwood, 

2016; Vorhees & Williams, 2014).  

Saponin  pada daun bidara dapat membantu menurunkan tekanan darah 

dengan cara menghambat aktivitas renin dalam RAAS sistem (Renin-Angiotensin-

Aldosteron System) (Chen, et al., 2013), sedangkan alkaloid, tannin, flavonoid 

juga dapat menghambat aktivitas ACE, sehingga dapat menurunkan kadar 

angiotensin II sehingga menurunkan resistensi vaskuler kemudian dapat 

menurunkan tekanan darah (Jabeen & Aslam, 2013). Senyawa flavonoid juga 

dapat membantu menurunkan tekanan darah dengan cara meningkatkan 

bioavailabilitas NO dengan mengaktifkan mekanisme eNOS (endothelial Nitric 

Oxide Synthase) yang nantinya regulasi eNOS akan memproduksi NO yang 

bertindak sebagai vasodilator kuat yang merelaksasikan pembuluh darah dan 

menurunkan tekanan darah (Duarte, Francisco & Perez-Viscaino., 2014). 

 

3.2 Hipotesis Penelitianmomu 

Terdapat pengaruh dari ekstrak daun bidara (Ziziphus mauritiana Lam) dalam 

mencegah penurunan skor memori pada tikus putih strain wistar model hipertensi 

yang diinduksi oleh NaCl dan prednison. 


